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PERUSTELUT

"I am not an advocate of frequent changes in laws and constitutions, but laws and
institutions must go hand in hand with the progress of the human mind. As that
becomes more developed, more enlightened, as new discoveries are made, new

truths discovered, and manners and opinions change, with change of
circumstances, institutions must advance also to keep pace with the times. We

might as well require a man to wear still the coat which fitted him when a boy, as
civilised society to remain ever under the regime of their ancestors."

Thomas Jefferson

I. Johdanto

1. Schumanin julistus käynnisti yli puoli vuosisataa sitten kunnianhimoisen yrityksen
vuosisatoja kestäneiden veljessotien repimien eurooppalaisten yhdistämiseksi yhteiseen
hankkeeseen.

Jotta tässä onnistuttaisiin, piti ratkaista kolme kysymystä, jotka tulivat koko kauheudessaan
esiin toisen maailmansodan päätyttyä: miten panna suitset sisäisille riivaajille, jotka ovat
aiheuttaneet maanosamme kauheimmat onnettomuudet, miten saada takaisin eturivin paikka
maailmanyhteisössä ja miten päästä taloudellisen tilanteeseen, joka varmistaa vakaan
demokratian elinkyvyn.

Viiden viimeisen vuosikymmenen historia on menestyskertomus. Euroopan unioni on
onnistunut vakiinnuttamaan vapauden, pluralismin ja suvaitsevaisuuden periaatteille
perustuvan poliittisen järjestelmän. Se on saanut aikaan sovinnon entisten vihollisten välille ja
luonut edellytykset pisimmälle rauhanjaksolle nykyajan historiassa. Se on mahdollistanut
eurooppalaisille korkean aineellisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen edistyksen. EU on osaltaan
ollut murentamassa vapaat eurooppalaiset sorretuista erottanutta rautaesirippua. Kaikkien
näiden Euroopan rakentamisen saavutusten ei saa antaa peittää koko hankkeen varsinaisia
tavoitteita: nykyajan Euroopan todellisen syövän eli nationalismin aiheuttamien rikosten
tekeminen mahdottomaksi, demokratian puolustaminen järjestelmänä, joka kanavoi toisistaan
eriävät mielipiteet moniarvoisessa yhteiskunnassa, sekä voimakkaan ja vaikutusvaltaisen
äänen antaminen Euroopalle sen omien ajatusten, arvojen ja etujen puolustamiseksi.

Euroopan unioni ei saa kuitenkaan tyytyä jo saavuttamaansa: sen on vastattava uusiin 2000-
luvun alussa kohtaamiinsa haasteisiin, joita ovat esimerkiksi unionin rooli kansainvälisessä
politiikassa, globalisaatio, laajentuminen, euro, maanosamme sisäinen ja ulkoinen
turvallisuus, terrorismi, siirtolaisvirrat, koulutus, teknologian edistysaskeleet, rasismi,
muukalaisviha tai sosiaalinen syrjäytyminen.

Ensimmäisen Euroopan yhteisön (hiili- ja teräsyhteisö: Pariisin sopimus 18. huhtikuuta 1951),
joka yhdisti kuusi Länsi-Euroopan maata1, jälkeen yhteisön rakentamistyö on ulottunut

                                                
1 Belgia, Saksa, Ranska, Italia, Luxemburg ja Alankomaat.
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kahteenkymmeneen viiteen Euroopan valtioon1 ja yhteisön toiminta on laajentunut uusille
aloille talousyhteisön ja atomienergiayhteisön (Rooman sopimukset 25. maaliskuuta 1957) ja
sittemmin Euroopan unionin (Maastrichtin sopimus 7. helmikuuta 1992) perustamisen myötä.

2. Euroopan parlamentti on aina siitä saakka kun se alettiin valita yleisillä vaaleilla 1979
pyrkinyt demokratisoimaan, tehostamaan ja tekemään avoimemmaksi unioniksi kehittyneen
yhteisön toimintaa. Hyväksyttyään 14. helmikuuta 1984 ensimmäisen luonnoksen
sopimukseksi Euroopan unionista (ns. Spinellin ehdotus mietinnön esittelijän mukaan)
parlamentti pani alulle uudistusten vyöryn, joka eteni seuraavien kahdenkymmenen vuoden
ajan ja sai muodon Euroopan yhtenäisasiakirjana2, Maastrichtin sopimuksena3, Amsterdamin
sopimuksena4, Nizzan sopimuksena5 ja nyt sopimuksena Euroopan perustuslaista6.

Euroopan parlamentti on osallistunut institutionaalisten asioiden valiokunnan, josta
vuonna 1999 tuli perussopimusasioiden valiokunta, vetämänä jokaisen vaiheen
valmistelutyöhön ja tehnyt arviot eri hallitusten välisten konferenssien tuloksista (HVK)7.

Heti prosessin alusta lähtien parlamentti on kannattanut Euroopan unionin perustuslaillisen
pohjan selkeyttämistä ja parantamista. Tämä vaatimus on tullut yhä tarpeellisemmaksi
laajentumisten paineissa, jotka uhkaavat vaarantaa yhdentymisen poliittisen puolen.

                                                
1 Kuuden ensimmäisen lisäksi ovat tulleet: Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt Kuningaskunta vuonna 1973, Kreikka
vuonna 1981, Espanja ja Portugali vuonna 1986, Itävalta, Suomi ja Ruotsi vuonna 1995, Tšekin tasavalta, Viro,
Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia vuonna 2004.
2 Luxemburgin sopimus 17. helmikuuta 1986, tullut voimaan 1. heinäkuuta 1987.
3 Allekirjoitettu 7. helmikuuta 1992, tullut voimaan 1. marraskuuta 1993.
4 Allekirjoitettu 2. lokakuuta 1997, tullut voimaan 1. toukokuuta 1999.
5 Allekirjoitettu 26. helmikuuta 2001, tullut voimaan 1. helmikuuta 2003.
6 Allekirjoittaminen pitäisi tehdä 29. lokakuuta 2004 Roomassa, josta alkaa n. kahden vuoden ratifiointikausi.
7 Näistä mainittakoon toisaalta HVK:n valmisteluun liittyvät päätöslauselmat ja toisaalta päätöslauselmat, joissa
arvioidaan sen tuloksia.
– Euroopan yhtenäisasiakirja:

. päätöslauselma 14. helmikuuta 1984: Spinellin mietintö ja sopimusluonnos (EYVL C 77, 19.3.1984, s. 33)

. päätöslauselma 16. tammikuuta 1986: Planasin mietintö (EYVL C 36, 17.2.1986, s. 144) ja
17. huhtikuuta 1986 (EYVL C 120, 20.5.1986, s. 96)

– Maastrichtin sopimus
. päätöslauselmat D. Martinin mietinnöstä

14. maaliskuuta 1990 (EYVL C 96. 17.4.1990, s. 114),
11. heinäkuuta 1990 (EYVL C 231, 17.9.1990, s. 97)
ja 22. marraskuuta 1990 (EYVL C 324, 24.12.1990, s. 219)

. päätöslauselma 7. huhtikuuta 1992: D. Martinin mietintö (EYVL C 125, 18.5.1992, s. 81)
– Amsterdamin sopimus

. päätöslauselmat 17. toukokuuta 1995: D. Martinin ja Bourlangesin mietintö (EYVL C 151, 19.6.1995, s. 56)
ja 13. maaliskuuta 1996: Duryn ja Maij-Weggenin mietintö (EYVL C 96, 1.4.1996, s. 77)

. päätöslauselma 19. marraskuuta 1997: Méndez de Vigon ja Tsatsosin mietintö (EYVL C 371, 8.12.1997,
s. 99)

– Nizzan sopimus
. päätöslauselmat Dimitrakopoulosin ja Leinenin mietinnöstä 18. marraskuuta 1999 (EYVL C 189, 7.7.2000,
s. 222),

3. helmikuuta 2000 (EYVL C 309, 27.10.2000, s. 85)
ja 13. huhtikuuta 2000 (EYVL C 40, 7.2.2001, s. 409)

. päätöslauselma 31. toukokuuta 2001: Méndez de Vigon ja Seguron mietintö (EYVL C 47 E, 21.2.2002,
s. 108).
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Parlamentti on pyrkinyt kolmeen erilliseen mutta toisiinsa liittyvään tavoitteeseen:

Ensinnäkin, parlamentti on pyrkinyt selkeyttämään ja tarpeen mukaan vahvistamaan
Euroopan unionin toimivaltuuksia ja vastuuta. Parlamentti on johdonmukaisesti vaatinut, että
kun unionille annetaan toimivaltaa ja kun se sitä käyttää, on noudatettava
toissijaisuusperiaatetta. Unionin pitää siis hoitaa niitä tehtäviä, mutta vain niitä tehtäviä, jotka
voidaan toteuttaa yhteisellä toiminnalla tehokkaammin kuin jäsenvaltioiden erillisellä
toiminnalla.

Toiseksi, parlamentti on vaatinut, että Euroopan tasolla hoidettavat tehtävät pitäisi toteuttaa
tehokkaammin. Se on ollut erityisen kriittinen neuvostossa käytettyjä yksimielisiä päätöksiä
kohtaan sanoen, että jos on päätetty toimia yhdessä, ei ole mitään järkeä antaa jokaiselle
unionin valtiolle valtaa estää päätökset. Parlamentti on myös vaatinut komissiolle vahvempaa
asemaa toiminnan toteuttamisessa sitten kun siitä on sovittu, edellyttäen että varmistetaan
kunnollinen seuranta ja valvonta.

Kolmanneksi, parlamentti on ajanut parempaa demokraattista valvontaa ja vastuunalaisuutta
Euroopan tasolla. Tehtäviä, jotka kansalliset parlamentit ovat perussopimukset ratifioituaan
siirtäneet unionille, ei pitäisi hoitaa yksin neuvoston, eli jäsenvaltioiden ministerien.
Parlamentaarisen vallan menettäminen kansallisella tasolla pitäisi korvata lisäämällä
Euroopan tason parlamentaarista valtaa.

Kun Amsterdamin ja Nizzan sopimusten laimeita ja selvästi riittämättömiä tuloksia verrattiin
jäsenvaltioiden määrän kaksinkertaistumisen ja unionin syventämispyrkimyksen asettamiin
haasteisiin, näkyi yhä selvemmin, että siihen saakka käytetty sopimusten uudistamisen
metodilla ei pystytty enää saamaan todellisia vastauksia Euroopan kehittämiseen.

Tämän huomion Euroopan parlamentti esitti jo vuonna 1997 päätöslauselmassaan
19. marraskuuta (Íñigo Méndez de Vigo ja Dimitris Tsatsosin mietintö, ks. edellä alaviite 8),
joka käynnisti toden teolla poliittisen mietintätyön, joka johti vuonna 1999 neuvoston
puheenjohtajavaltiona olleen Saksan aloitteesta valmistelukuntamalliin, jota sovellettiin aluksi
Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatimiseen.

3. Pyrittyään tekemään yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa HVK:n
valmisteluvaiheessa1 Euroopan parlamentti ehdotti ensimmäisenä2 Euroopan unionin

                                                
1 Tässä riittänee kun muistetaan kansallisten parlamenttien kanssa järjestetyt Rooman kokoukset (Euroopan
yhteisön parlamenttien konferenssi 27.–30. marraskuuta 1990), samaan aikaan HVK:n kanssa järjestetyt
toimielinten väliset kokoukset talous- ja rahaliitosta ja poliittisesta unionista, jotka johtivat Maastrichtin
sopimukseen, Euroopan parlamentin edustajien osallistuminen Amsterdamin HVK:ta edeltäneeseen
mietintäryhmään, sekä heidän osallistumisensa tämän HVK:n varsinaiseen työhön ja lopuksi heidän
osallistumisensa tarkkailijoina Nizzan HVK:n valmisteluryhmään.
2 Päätöslauselma 25. lokakuuta 2000 (Olivier Duhamelin mietintö perussopimusten muuttamisesta perustuslain
muotoon), joka vahvistettiin 31. toukokuuta 2001 annetulla päätöslauselmalla (Méndez de Vigon ja Seguron
mietintö Nizzan sopimuksesta ja Euroopan unionin tulevaisuudesta).
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perusoikeuskirjan laatimisen muodostaman ennakkotapauksen pohjalta, että1 kutsutaan
kokoon valmistelukunta, joka koostuu jäsenvaltioiden valtion ja hallitusten päämiesten,
kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin ja komission edustajista ja johon
otettaisiin täysivaltaisina jäseninä mukaan myös jäsenehdokasvaltioiden hallitusten ja
parlamenttien edustajat. Valéry Giscard d'Estaingin toimiessa puheenjohtajana ja Giuliano
Amaton ja Jean-Luc Dehaenen varapuheenjohtajina valmistelukunnan tehtäväksi annettiin
laatia luonnos sopimukseksi perustuslaista, jonka piti olla pohjana myöhemmin järjestettävän
HVK:n työlle.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatineesta valmistelukunnasta saatujen myönteisten
kokemusten pohjalta perustettiin samantapainen valmistelukunta valmistelemaan uuden
HVK:n työtä. Perusoikeuskirjan laatinut valmistelukunta oli toiminut hyvin ja osoittanut
pystyvänsä laatimaan luonnoksen, jolle voitiin saada valtion ja hallitusten päämiesten
hyväksyntä. Sen avoimuus ja läpinäkyvyys ja keskusteluiden tasokkuus olivat myös
helpottaneet yhteisymmärrystä, joka perustui ennen kaikkea sille, että kaikki saivat
mahdollisuuden esittää ensiksi omia mielipiteitään ja sitten ymmärtää muiden mielipiteitä.

Euroopan tulevaisuutta pohtinut valmistelukunta osoitti, että tämän metodin valitseminen oli
perusteltua, sillä se kykeni esittämään 16 kuukauden päästä yhteisymmärrykseen perustuvan
tekstin, joka oli tiukkojen keskusteluiden tulos ja jota oli ruokkinut myös
kansalaisyhteiskunnan kanssa käyty tiivis vuoropuhelu.

Omalta osaltaan Euroopan parlamenttikin pääsi perussopimusvaliokuntansa työn ansiosta
vaikuttamaan laajasti sopimusta perustuslaista koskevan ehdotuksen sisältöön2, jota HVK ei
                                                
1 Ajatus perusoikeuskirjasta, joka nyt on perustuslakiluonnoksen II osa, on peräisin Saksan
puheenjohtajakaudelta, jolloin se hyväksyttiin Kölnin Eurooppa-neuvostossa 3. ja 4. kesäkuuta 1999. Sen
laatimistapa päätettiin myös samassa neuvoston kokouksessa ja sitä tarkennettiin seuraavassa kokouksessa
Tampereella 15. ja 16. lokakuuta 1999. Silloin päätettiin perustaa joukko, josta tuli sittemmin valmistelukunta,
joka kokoaa yhteen neljä osatekijää, jotka sittemmin olivat mukana myös Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä
valmistelukunnassa, mutta ilman ehdokasvaltioiden osallistumista.
2 Päätöslauselma 16. maaliskuuta 2000: Duffin ja Voggenhuberin mietintö Euroopan unionin perusoikeuskirjan

laatimisesta (EYVL C 377, 29.12.2000, s. 329)
. Päätös 14. marraskuuta 2000: Duffin ja Voggenhuberin mietintö Euroopan unionin

perusoikeuskirjaehdotuksen hyväksymisestä (EYVL C 223, 8.8.2001, s. 74)
. Päätöslauselma 23. lokakuuta 2002: Duffin mietintö Euroopan unionin perusoikeuskirjan vaikutuksista ja

sen tulevasta asemasta (EYVL C 300 E, 11.12.2003, s. 432)
. Päätöslauselma 29. marraskuuta 2001: Leinenin ja Méndez de Vigon mietintö Laekenin Eurooppa-

neuvoston valmistelusta (EYVL C 153 E, 27.6.2002, s. 310)
. Päätöslauselma 25. lokakuuta 2001: Poosin mietintö neuvoston uudistuksesta (EYVL C 112 E, 9.5.2002,

s. 317)
. Päätöslauselma 14. maaliskuuta 2002: Carnero Gonzálezin mietintö Euroopan unionin

oikeushenkilöllisyydestä (EYVL C 47 E, 27.2.2003, s. 594)
. Päätöslauselma 7. helmikuuta 2002: Napolitanon mietintö Euroopan parlamentin ja kansallisten

parlamenttien suhteista Euroopan rakentamisessa (EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 322)
. Päätöslauselma 16. toukokuuta 2002: Lamassouren mietintö toimivallan jaosta Euroopan unionin ja sen

jäsenvaltioiden välillä (EYVL C 180 E, 31.7.2003, s. 493)
. Päätöslauselma 17. joulukuuta 2002: Bourlangesin mietintö säädöstyypeistä ja säädöshierarkiasta Euroopan

unionissa (EYVL C 31, 5.2.2004, s. 126)
. Päätöslauselma 14. tammikuuta 2003: Napolitanon mietintö alue- ja paikallisviranomaisten roolista

Euroopan yhdentymisessä (EYVL C 38 E, 12.2.2004, s. 167)
. Päätöslauselma 24. syyskuuta 2003: ehdotuksesta sopimukseksi Euroopan perustuslaista ja Euroopan

parlamentin kanta hallitustenvälisen konferenssin koollekutsumiseen (EYVL C 77 E, 26.3.2004, s. 255).
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muuttanut kuin erittäin harvoissa kohdissa. Tämän HVK:n aikana parlamentti otettiin myös
ensimmäistä kertaa täysimääräisesti mukaan sen työhön puhemiehensä Pat Coxin ja kahden
edustajansa Íñigo Méndez de Vigon, jonka Elmar Brok sittemmin korvasi, ja Klaus Hänschin
välityksellä.

II. Mitä muutoksia uudessa sopimuksessa perustuslaista on verrattuna
voimassaoleviin sopimuksiin eli yhteisön nykyiseen lainsäädäntöön

Euroopan unionille ehdotettu uusi perustuslaki sisältää suuren määrän merkittäviä uudistuksia
ja parannuksia nykyiseen perustuslakiin (siis päällekkäisten sopimusten kokoelmaan, joka
toimii nykyisin de facto -perustuslakina). Se on tietysti kompromissi, joka on monessa
suhteessa varovainen. Se on kuitenkin kompromissi, joka vie Eurooppaa eteenpäin, joka on
laadittu Eurooppa-valmistelukunnan pitkään kestäneiden, julkisten ja moniarvoisten
keskusteluiden seurauksena ja jonka kaikkien 25 jäsenvaltion vaaleilla valitut hallitukset ovat
saattaneet päätökseen ja hyväksyneet. Jokainen hallitus sitä paitsi haluaa, että tämä on perusta,
jonka pohjalta ne tekevät yhdessä työtä tulevaisuuden Euroopassa.

1. Sopimus unionin perustuslaista

1.1 Toisinaan esitetään kysymys ollaanko tekemisissä perustuslain vai sopimuksen kanssa.
On vältettävä hedelmätön keskustelu väärästä kysymyksestä: ei ole epäilystäkään,
etteikö muodollisesti olisi kysymys sopimuksesta, joka hyväksytään ja ratifioidaan
sopimusten muuttamista koskevien voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Toisin ei
voisikaan olla. Olemuksensa ja sisältönsä puolesta sopimus muodostaa kuitenkin oikean
perustuslain.

1.2 Sopimus perustuslaista määrittää Euroopan unionin olemuksen ja sen toimintaa ohjaavat
arvot ja periaatteet. Siinä kuvataan unionin toimivaltuudet, vahvistetaan unionin
toimielimet, esitetään päätöksentekomenettelyt, täsmennetään säädökset, määritellään
kansalaisten oikeudet suhteessa unioniin, esitetään sen muuttamista koskevat säännöt
jne. Nämä ovat perustuslain tehtäviä: määritellä vallankäytön ehdot ja rajat poliittisen
yksikön sisällä ja taata kansalaisten oikeudet.

1.3 Tilanne oli pääpiirteittäin tämä jo nykyistenkin sopimusten puitteissa. Unionilla kuten
kaikilla poliittisilla yksiköillä oli jo oma perustuslakinsa, joka voitiin muodostaa sen
perustamissopimuksista. Kun niitä yksinkertaistetaan, annetaan niille ymmärrettävämpi
rakenne ja erityisen juhlallinen luonne, ollaan tehty jo paljon järjestelmän
selkeyttämiseksi ja sen tekemiseksi avoimemmaksi ja ymmärrettävämmäksi
kansalaisten silmissä.

1.4 Tältä kannalta ja päinvastoin kuin monet pelkäävät, perustuslain säätäminen unionille ei
merkitse suinkaan keskusjohtoiseen supervaltioon johtavaa kehitystä, joka merkitsisi
kansallisvaltioiden väistämätöntä loppua ja muuttaisi peruuttamattomasti Euroopan
unionin luonteen (on aivan riittävästi esimerkkejä kansainvälisistä järjestöistä, joiden
perustamissopimus on ranskaksi nimeltään constitution, kuten kansainvälinen
työjärjestö (ILO), maailman terveysjärjestö (WHO), tai harvemmin mainittu maailman
postiliitto (UPU)). Päinvastoin, tällä tavalla käsitettynä unionin perustuslaki merkitsee
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jäsenvaltioille ja kansalaisille laillista takuuta siitä, että yhteisön toiminta ei pääse
lipeämään alueille, joille se ei kuulu.

1.5 Voidaan täysin perustellusti väittää, että perustuslakisopimuksen III osaa olisi pitänyt
muuttaa huomattavasti, että useat sen määräyksistä eivät ole oikeastaan luonteeltaan
perustuslaillisia, että ne ovat liian yksityiskohtaisia ja mutkikkaita ja että niillä ei pitäisi
olla sijaa oikeassa perustuslaissa. Sitä ei kuitenkaan oltu annettu valmistelukunnan
tehtäväksi. Kuitenkin yksinkertaistaminen on ilmiselvää: kaikki määräykset on nyt
koottu yhteen johdonmukaiseen ja strukturoituun asiakirjaan ja selvimmin
"perustuslailliset" näkökohdat sisältävien I ja II osien lukeminen antaa kansalaisille
melko selkeän ja yksinkertaisen yleiskuvan siitä, mitä unioni poliittisesti on ja mitkä
ovat heidän oikeutensa.

1.6 III osan pituus on herättänyt kritiikkiä, että perustuslaki on aivan liian yksityiskohtainen
ja mutkikas verrattuna esimerkiksi USA:n perustuslakiin. Tämä johtuu siitä, että
III osassa, kuten aiemmissakin perussopimuksissa, esitetään yksityiskohtaisesti EU:n
toiminnan tavoitteet jokaisella politiikan alalla asettamalla siten rajat tälle toiminnalle.
EU:n toimielimille ei ole siis annettu avointa sekkiä toimia rajoituksetta millään
politiikan alalla.

2. Yksi ainoa kokonaisuus: Euroopan unioni

2.1 Erittäin merkittävästi avoimuutta sekä kansalaisten ymmärrystä EU:n olemuksesta
edistää eri sopimusten sulattaminen yhteen yhdeksi asiakirjaksi ja siirtyminen hyvin
mutkikkaasta tilanteesta, jossa oli useita limittäisiä yksiköitä (Euroopan unioni,
Euroopan yhteisö) yhdeksi kokonaisuudeksi, Euroopan unioniksi, jolla on
kansainvälisesti (yksinomainen) oikeushenkilöllisyys, mikä parantaa unionin
kansainvälisen toiminnan tehokkuutta ja näkyvyyttä. Lisää selkeyttä tuo kolmen pilarin
[yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP), yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa sekä
yhteisö] rakenteen poistaminen. Kaikki pilarit on nyt yhdistetty unionin yhtenäiseen
kokonaisuuteen, jolla on vain yksi toimielinrakenne. Selkeyttävä vaikutus on myös
yhteisömenettelyn ottamisella yleiseksi käytännöksi lukuun ottamatta yhteistä ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa (mukaan lukien puolustuspolitiikka), jossa säilytetään alan
erityislaatuisuuden edellyttämät erityismenettelyt.

Perustuslain ansiosta on saatu yksi ainoa sopimus ja yksi ainoa kokonaisuus: Euroopan
unioni1.

                                                
1 Huomattakoon, että perustuslaki ei vaikuta Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen, vaikka
pöytäkirjassa Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta eräitä sen määräyksistä on
muutettu, jotta ne olisivat yhteensopivat perustuslain kanssa.
On myös otettava huomioon, että sopimusta perustuslaista on täydennetty sekaannusta aiheuttavan suurella
määrällä pöytäkirjoja, liitteitä ja julistuksia. Pöytäkirjoja on 36 (niistä 29 oli jo voimassa, kuten Schengen, kun
taas 8 on uusia ja koskevat sellaisia asioita kuin kansallisten parlamenttien roolia, toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatetta, toimielinten siirtymämääräyksiä, pysyvää jäsentynyttä yhteistyötä
puolustuskysymyksissä, jne.), liitteitä 2 (olivat jo aiemmin olemassa, luettelot maataloustuotteista ja
merentakaisista maista ja alueista) sekä 46 julistusta. Muodollisesti kaikkien jäsenvaltioiden on ratifioitava nämä
pöytäkirjat ja niillä on sama lainvoima kuin sopimuksella perustuslaista. Julistukset sen sijaan eivät ole lain
mukaan sitovia eikä jäsenvaltioiden tarvitse ratifioida niitä.
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2.2 Perustuslaissa vahvistetaan näkyvässä kohdassa, I osan 8 artiklassa, unionin symbolit,
eli lippu (kahdentoista kultaisen tähden muodostama ympyrä sinisellä pohjalla), hymni
(Beethovenin oodi ilolle, tunnuslause (erilaisuudessaan yhdistynyt), rahayksikkö (euro)
ja Eurooppa-päivä (9. toukokuuta), joiden tarkoituksena on helpottaa kansalaisten
samaistumista ja vahvistaa tunnetta samaan kohtalonyhteyteen kuulumisesta.

3. Unionin arvojen, periaatteiden ja tavoitteiden selkeä määrittely

Perustuslaki alkaa merkittävästi artikloilla, joissa määritellään olemus, arvot ja
periaatteet, joiden varaan unioni on perustettu, sekä tavoitteet, joihin sen pitää pyrkiä
toiminnallaan.

3.1 Perustuslain aloittavassa artiklassa vahvistetaan sekä kansalaisten että valtioiden tahtoon
perustuva unionin kaksinkertainen olemassaolon oikeutus. Perustuslaki hylkää muut
menneisyyteen kuuluvat käsitteet ja valitsee käsitteeksi kansalaisen. Näin se kiinnittää
erityistä huomiota yksilöön ja asettaa keskipisteeksi miehet ja naiset, joilla on oikeuksia
ja velvollisuuksia ja jotka ovat unionin kansalaisia siksi, että he ovat jonkin jäsenvaltion
kansalaisia. Sen ansiosta heillä on eräitä Euroopan kansalaisuudesta seuraavia
täydentäviä oikeuksia.

Perustuslain 1 artiklassa esitetään Euroopan rakentamisen perusteet: jäsenvaltiot
luovuttavat unionille toimivaltaa yhteisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Euroopan
tasolla unioni sovittaa yhteen jäsenvaltioiden politiikat, joilla pyritään saavuttamaan
nämä tavoitteet, ja annettua toimivaltaa käyttävät unionin toimielimet. Unioni sitoutuu
myös kunnioittamaan jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, eli niiden sisäisen
politiikan perusrakenteita. Unioni osoittaa näin kunnioittavansa kunkin jäsenvaltion
päätöksiä vallan alueellisesta jakamisesta, aina rajojen vahvistamisesta alueelliseen tai
paikalliseen itsehallintoon, yleisen järjestyksen ylläpitämistä ja kansallisen
turvallisuuden varmistamista. Lopuksi perustuslaissa vahvistetaan unionin ja
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön periaate yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Euroopan unionin perustuslaki vaatii lujan jalustan ja sellaisena toimivat arvot, jotka
ovat kaiken toiminnan lähtökohta ja viitekehys.

3.2 Perustuslain toisen artiklan mukaan nämä arvot, joihin koko Euroopan rakentaminen
pohjautuu, ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo,
oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet
mukaan luettuina. Nämä arvot ovat myös peruskriteerit tuleville jäsenille ja ne voivat
olla perusteena sanktioiden määräämisessä niitä vakavasti ja pysyvästi loukkaaville
jäsenvaltioille.

Näiden arvojen rinnalla unioni perustuu myös sen toimintaa ohjaaville periaatteille:
moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä
naisten ja miesten tasa-arvo.
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Unioni pyrkii siis saavuttamaan poliittisia tavoitteitaan, jotka ovat sen olemassaolon
oikeutus. Nämä tavoitteet ovat pähkinänkuoressa: edistää rauhaa, omia arvojaan ja
kansojen hyvinvointia. Ne esitetään tarkemmin perustuslain kolmannessa artiklassa
poliittisina, taloudellisina ja sosiaalisina tavoitteina sekä unionin sisäisesti että
ulkosuhteissa.

Sisäisesti unioni tarjoaa kansalaisilleen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen
sekä sisämarkkinat, joilla kilpailu on vapaata ja vääristymätöntä. Se pyrkii Euroopan
kestävään kehitykseen, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus,
täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen
markkinatalous sekä korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun
parantaminen. Se edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä. Se torjuu sosiaalista
syrjäytymistä ja syrjintää sekä edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja
sosiaalista suojelua, naisten ja miesten tasa-arvoa, sukupolvien välistä yhteisvastuuta ja
lapsen oikeuksien suojelua. Se edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista
yhteenkuuluvuutta sekä jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta. Se kunnioittaa
kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan
kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä.

Kansainvälisesti unioni edistää osaltaan rauhaa, turvallisuutta, maapallon kestävää
kehitystä, kansojen välistä yhteisvastuuta ja keskinäistä kunnioitusta. Se edesauttaa
vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa, köyhyyden poistamista ja ihmisoikeuksien,
erityisesti lapsen oikeuksien suojelua, sekä kansainvälisen oikeuden tarkkaa
noudattamista ja kehittämistä, etenkin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan
periaatteiden kunnioittamista.

Nämä tavoitteet muodostavatkin poliittisen perusohjelman, josta unionin perustaminen
lähti liikkeelle. Unionin on pyrittävä tavoitteisiinsa asianmukaisin keinoin käyttäen sille
perustuslaissa annettua toimivaltaa.

Arvot ja periaatteet muodostavat näin ollen unionin eettisen rungon, joka saa ilmaisunsa
eritoten perustuslain II osaan sisällytetyssä perusoikeuskirjassa. Unionille määritellyt
tavoitteet antavat sille olemassaolon oikeutuksen ja ovat syy siihen, että jäsenvaltiot
ovat päättäneet muodostaa unionin. Arvot ja periaatteet ja toisaalta tavoitteet johtavat
sen koko toimintaa. Olkoonkin, että näissä artikloissa määritellyt arvot, periaatteet ja
tavoitteet eivät ole suinkaan uusia, eräitä niistä ei oltu koskaan esitetty selvällä tavalla
eikä niitä oltu koskaan koonnettu ja järjestetty systemaattisesti. Tämä kuuluu tehdä juuri
perustuslaissa ja se edistää merkittävästi selkeän ja suuressa määrin symbolisen kuvan
antamista kansalaisille siitä mitä unioni tarkoittaa.

3.3 Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että hallitusten välinen konferenssi (HVK) tyytyi
käytännössä seuraamaan valmistelukunnan tekstiä tässä kohdassa eikä esittänyt kuin
hiuksenhienoja muutoksia, jotka parlamentti kykeni helposti hyväksymään:
vähemmistöihin kuuluvien oikeuksien lisääminen arvoihin, naisten ja miesten tasa-
arvon lisääminen periaatteisiin, hintavakauden lisäämisen täystyöllisyyttä ja sosiaalista
edistystä tavoittelevan erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden rinnalle.
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4. Kansalaiset Euroopan rakentamisen ytimessä: perusoikeuskirjan sisällyttäminen
perustuslakiin

4.1 Perusoikeuskirjan sisällyttäminen perustuslain II osaan merkitsee, että tunnustetaan
täysin se, että Euroopan rakentamisen ytimessä ovat kansalaiset. Perustuslakiin
sisällyttämisen myötä perusoikeuskirja sai sitovan lainvoiman, joten se velvoittaa
juridisesti toisaalta omaa toimivaltaansa käyttäviä EU:n toimielimiä ja toisaalta
jäsenvaltioita, mutta ainoastaan silloin kun ne soveltavat yhteisön oikeutta. Se siis
täydentää kansalaisten oikeusturvaa suhteessa unioniin.

Tämä ei suinkaan merkitse kansallisten perustuslakien kansalaisille suhteessa valtioon
tarjoamien perusoikeuksien suojelun vaarantamista eikä uusien toimivaltuuksien
antamista salaa unionille, joka tiettyjen väitteiden mukaan voisi tällä tavoin pakottaa
jäsenvaltioille omia suuntaviivojaan talous- ja sosiaalipolitiikassa. Perustuslakiin
kirjattu huomautus, että perusoikeuskirjalla ei uloteta unionin oikeuden soveltamisalaa
unionin toimivaltaa laajemmaksi eikä luoda unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä
eikä muuteta perustuslain muissa osissa määriteltyjä toimivaltuuksia ja tehtäviä,
(II-111 artikla) on erityisen selkeä tässä suhteessa.

Tästä huolimatta eräiden jäsenvaltioiden pelot perusoikeuskirjan takaamien sosiaalisten
ja taloudellisten oikeuksien mahdollisista seurauksista saivat hallitusten välisen
konferenssin lisäämään vielä täydentäviä takeita niiden lisäksi, jotka valmistelukunta oli
jo vahvistanut mahdollisten valtuuksien ylitysten varalta. Tämän toimenpiteen
tarpeellisuus voidaan asettaa juridisesti kyseenalaiseksi, sillä siinä näytettiin
sivuutettavan eurooppalaisessa perustuslakidoktriinissa jo vakiintuneet käsitteelliset
erot, mutta koska perusoikeuskirjan juridinen vaikutus ei vaarannu, se voidaan
hyväksyä.

4.2 On muistettava, että perusoikeuskirjassa luetellut oikeudet vastaavat yleisesti unionin jo
aiemmin tunnustamia yhteisiä perusoikeuksia, ja niiden lähteenä olivat jäsenvaltioiden
valtio-oikeudelliset perinteet tai Euroopan ihmisoikeussopimus. Kysymys on ennen
kaikkia siitä, että luetellaan nämä oikeudet tarkasti ja kansalaisille ymmärrettävällä
tavalla ja ilmaistaan selkeästi, että unionin on noudatettava niitä. Tämä pakostakin
vahvistaa kansalaisten ja heidän unioninsa välistä sidettä.

4.3 Perusoikeuskirjan sisällyttäminen perutuslakiin mainitaan heti perustuslain alussa
itsenäisessä osassa, joka koskee perusoikeuksia ja unionin kansalaisuutta. Lisäaskel
perusoikeuksien suojelussa unionin tasolla on perustuslain määräys, että unionin pitää
liittyä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaan eurooppalaiseen
yleissopimukseen (jonka osapuolina ovat kaikki jäsenvaltiot), mitä parlamentti on
ehdottanut jo pitkään. Tämä saavutettaisiin tekemällä sopimus Euroopan neuvoston
kanssa. Päätös tämän sopimuksen tekemisestä pitää tehdä määräenemmistöpäätöksellä,
kun parlamentin hyväksyntä on saatu.

4.4 Muuten voidaan mainita muitakin perustuslain kohtia, jotka vahvistavat kansalaisten
oikeutta osallistua eurooppalaiseen poliittiseen prosessiin (kansan lainsäädäntöaloite tai
kansalaisaloite I-47 artikla, 4 kohta) tai osaltaan parantavat heidän oikeusturvaansa
helpottamalla vetoamista yhteisöjen tuomioistuimeen.
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Parlamentti on pakostakin iloinen näistä oleellisista edistysaskeleista, jotka vievät
unionia kohti todellista valtioiden ja kansalaisten unionia.

5. Unionin toimivallan selvä ja ymmärrettävä rajoittaminen

5.1 Yksi tärkeimmistä kysymyksistä, joihin uuden perustuslain piti vastata oli "kuka tekee
mitä" Euroopassa. Täsmennys on välttämätön, jotta kansalaiset voisivat hahmottaa
poliittisen vastuun Euroopan tasolla. Se toimii myös lisätakeena kaikille, jotka pelkäävät
unionin toimivan liian innokkaasti.

5.2 Tähän vastaamiseksi perustuslaissa määritellään unionin toimivaltuudet, jotka
jakautuvat kolmeen eri osaan, joilla on erilainen oikeudellinen asema ja erilainen
yhteisön toiminnan aste: unionin yksinomainen toimivalta, jäsenvaltioiden kanssa jaettu
toimivalta sekä toimivalta toteuttaa jäsenvaltioiden toimintaa tukevia tai täydentäviä
toimia. Oman erityisluonteensa vuoksi yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja talous-
ja työllisyyspolitiikan yhteen sovittaminen vaativat erityismääräyksiä, jotka jäävät
tämän kolmijaon ulkopuolelle (ks. liite 1).

Unionin toimivallan määrittäminen tällä tavoin on vallanjaon perusperiaatteen
mukainen, eli unionilla ei ole mitään muuta toimivaltaa kuin jäsenvaltioiden
tavoitteidensa saavuttamiseksi perustuslain mukaisesti sille siirtämä. Tämä periaate
estää jo itsessään keskusjohtoisen supervaltion syntymisen, sillä sen mukaan kaikki
valta kuuluu valtiolle paitsi jos ne siirtävät sitä unionille.

5.3 Perustuslaki ei lisää unionin toimivaltaa: ne muutamat "uudet" toimivaltuudet, joita on
täsmennetty, koskevat ennen kaikkea aloja, joilla unioni toimi jo EY:n
perustamissopimuksen 308 artiklan nojalla, mutta jotka on määritelty perustuslaissa
paremmin. III osaan tehdyt muutokset johtuvat yleensä tarpeesta mukauttaa sen
määräyksiä I osassa määriteltyihin uusiin päätöksentekomenettelyihin ja uusiin
oikeusvälineisiin.

5.4 Perustuslaissa tiukennetaan lisäksi unionin velvoitetta kunnioittaa toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatetta käyttäessään omaa toimivaltaansa. Tämän varmistaminen
muuten on hallitusten tehtävä neuvostossa ja parlamentissa. Näiden perustuslaissa
vahvistettujen periaatteiden määritelmät vastaavat jo nykyisissä perussopimuksissa
olevia määritelmiä, mutta pöytäkirja toissijaisuusperiaatteesta ja
suhteellisuusperiaatteesta sisältää uusia toimintatapoja näiden periaatteiden
noudattamisen varmistamiseksi erityisesti vahvistamalla kansallisten parlamenttien
roolia.
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5.5 Periaatteet liittyvät erityisesti kansallisten parlamenttien oikeuteen saada ajoissa tietoa
kaikista komission lainsäädäntöehdotuksista, joiden pitää olla perusteltuja
toissijaisuuden ja suhteellisuuden näkökulmasta. Näin parlamentit voivat paremmin
käyttää kansallisen tason oikeuksiaan, ja se vahvistaa niiden kykyä vaikuttaa
hallitustensa toimintaan ministerineuvostossa. Kansalliset parlamentit voivat kuuden
viikon kuluessa esityksen toimittamisesta antaa unionin toimielimille perustellun
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole
toissijaisuusperiaatteen mukainen. Ns. varhainen varoitus velvoittaa komission
tarkastelemaan uudelleen ehdotustaan, jos kolmasosa kansallisista parlamenteista
katsoo, että ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Samassa pöytäkirjassa annetaan jäsenvaltioille myös mahdollisuus panna vireille kanne
(jos se on valtion oikeusjärjestyksen mukaista) EU:n tuomioistuimessa kansallisen
parlamenttinsa tai kansallisen parlamenttinsa kamarin puolesta, jos säädöksessä ei ole
noudatettu toissijaisuusperiaatetta. Myös alueiden komitea voi panna vireille tällaisen
kanteen, kun on kyse sellaisista säädöksistä, joiden antaminen edellyttää unionin
perustuslain mukaan sen kuulemista.

Tällaiset mekanismit toimivat lisätakeina mahdollista unionin toimivallan
harkitsematonta käyttöä vastaan ja ne antavat yhteisön lainsäädännön demokraattiselle
valvonnalle lisäsyvyyttä.

5.6 On tietenkin totta, että täydellisen kuvan saamiseksi toimivallan käytöstä käytännön
tasolla sen määritelmään on lisättävä perustuslain III osan erityismääräykset, mutta yhtä
lailla totta on sekin, että lukemalla pelkän I osan Euroopan kansalainen voi saada jo
melko selvän kuvan siitä mitä kuin tekee Euroopassa. Tämä on huomattava parannus
avoimuuden kannalta.

5.7 Myönteisenä asiana voidaan vielä tähdentää sitä, että perustuslaissa taataan järjestelmän
joustavuus nykyistä 308 artiklaa muistuttavalla lausekkeella, jonka mukaan neuvosto
voi tarvittaessa antaa aiheelliset säännökset aloilla, joilla yhteisöllä ei ole valtuuksia.
Tämä joustavuuslauseke antaa jäsenvaltioille kaikki takeet: päätökset ovat yksimielisiä
ja menettelyä käytetään ainoastaan perustuslain mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Sen täytäntöönpanomenettelystä tulee yhä demokraattisempi kun siihen vaaditaan
Euroopan parlamentin hyväksyntä ja siitä on tiedotettava hyvissä ajoin kansallisille
parlamenteille ennen päätöksen tekemistä.

6. Uudistetut toimielimet vahvemman, demokraattisemman ja avoimemman unionin
puolesta

Eräs olennaisista kysymyksistä, johon perustuslain piti tuoda ratkaisu, oli unionin
toimielinten mukauttaminen uuteen laajentumisen jälkeiseen tilanteeseen. Itse asiassa
unionin toimielinjärjestelmä perustuu oleellisilta osiltaan edelleen samoihin rakenteisiin
kuin 50 vuotta sitten, vaikka toimielinten tehtävät ovat laajentuneet huomattavasti ja
jäsenvaltioiden lukumäärä on kasvanut 6:sta 25:een. Useista peräkkäisistä hallitusten
välisistä konferensseista huolimatta merkittävimmät institutionaaliset kysymykset olivat
edelleen ratkaisematta ja Nizzassa löydetyt ratkaisut olivat epätyydyttäviä joillekin
neuvottelijoille. Parlamentti puolestaan on koko ajan muistuttanut yleiselle mielipiteelle
ja jäsenvaltioiden johtajille, että tarvitaan pitkälle menevä toimielinuudistus, joka antaa
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unionille tehokkaat, demokraattiset ja avoimet toimielimet säilyttäen samalla
toimielinten välisen tasapainon ja yhteisömenetelmän, jossa komissio ehdottaa ja
parlamentti sekä neuvosto päättävät tuomioistuimen varmistaessa annettujen säännösten
noudattamisen.

6.1 Euroopan parlamentti

1) Perustuslaissa Euroopan parlamentin, joka on ainoa suoraan kansalaisia edustava
Euroopan unionin toimielin, asemaa vahvistetaan huomattavasti:

– parlamentin asema toisena lainsäätäjänä tunnustetaan, kun nykyisestä
yhteispäätösmenettelystä tehdään yleinen ja tavanomainen lainsäädäntömenettely,
mutta myös sitä kautta, että parlamentin osallistumista erityisiin
lainsäädäntömenettelyihin lisätään. Nykyisin kansalaiset voivat nähdä selvästi, että
heitä edustava toimielin säätää eurooppalain yhdessä valtioita edustavan
toimielimen kanssa ja samalla tavoin kansainvälisissä sopimuksissa parlamentin
hyväksyntä tulee yleissäännöksi;

– parlamentti saa aloiteoikeuden perustuslain muuttamiseksi ja se osallistuu
menettelyyn valmistelukunnassa (sen hyväksyntä on sitä paitsi välttämätön, jotta
neuvosto voi päättää olla kutsumatta kokoon valmistelukuntaa);

– parlamentin toimivalta budjettikysymyksissä, jonka se jakaa samanarvoisena
neuvoston kanssa, ulotetaan kaikkiin unionin menoihin;

– parlamentin roolia poliittisena valvojana vahvistetaan erityisesti komission
puheenjohtajan valinnan yhteydessä;

– monet unionin elämää koskevat erittäin tärkeät päätökset, jotka vielä äskettäin
olivat ainoastaan neuvoston päätäntävallassa, vaativat nykyisin parlamentin
hyväksynnän: päätös tiiviimpään yhteistyöhön siirtymisestä, joustavuuslausekkeen
käyttäminen, jolloin unioni voi antaa säädöksiä aloilla, joista ei ole mainintaa
perustuslaissa, mutta jotka toteutetaan siinä ilmaistujen tavoitteiden
saavuttamiseksi; päätös käyttää passerelle-menettelyitä, joilla siirrytään
yksimielisistä päätöksistä määräenemmistöpäätöksiin tai erityisistä
lainsäädäntömenettelyistä tavanomaiseen; eräät päätökset, joilla voidaan laajentaa
perustuslain mukaisten oikeusperustoiden soveltamisalaa kuten Euroopan
syyttäjänvirastoa tai rikosoikeudellista yhteistyötä koskevat päätökset;

– jopa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla, jossa parlamentilla ei ole
päätösvaltaa, parlamentti sai yleisen tiedonsaanti- ja kuulemisoikeuden.

2) johtopäätöksenä voidaankin sanoa, että vaikka tietyillä aloilla oltaisiinkin voitu edetä
vieläkin pidemmälle, Euroopan parlamentista tuli lainsäädäntövallan toinen käyttäjä
lähes kaikilla yhteisön politiikan osa-alueilla. Pohjimmiltaan kysymys on yhteisön
kaksoislegitimiteetin, kansalaisten ja valtioiden unionina, käsitteen siirtämisestä
käytännön tasolle. Perustuslaki kiistatta syventää huomattavasti unionin demokraattista
luonnetta.
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3) Parlamentin jäsenmäärää rajoitettiin 750:een. Perustuslaissa ei ole määritelty kuinka
monta paikkaa kullakin jäsenvaltiolla on, vaan siinä valtuutetaan neuvosto päättämään
parlamentin aloitteesta ja sen hyväksynnän saatuaan ennen vuoden 2009 vaaleja tästä
jaosta alenevasti suhteellisen edustuksen periaatteen mukaisesti siten, että kullakin
jäsenvaltiolla on vähintään 6 ja enintään 96 edustajaa (valmistelukunta ehdotti
vähimmäismääräksi neljää ilman enimmäismäärää). Tämä ratkaisu mahdollistaa
suuremman joustavuuden, kun vastataan unionin tulevan kehityksen haasteisiin samalla
kuitenkin turvaten jokaisen jäsenvaltion edut.

6.2 Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto tunnustetaan itsenäiseksi toimielimeksi, jolla on oma poliittisen
aloitteentekijän rooli, mutta perustuslaissa sanotaan sanatarkasti, että sillä ei ole
lainsäädäntötehtäviä1. Perustuslain tuoma merkittävä uudistus on kiertävien
puheenjohtajakausien korvaaminen kertaalleen uusittavalla Eurooppa-neuvoston jäsenten
kahdeksi ja puoleksi vuodeksi valitsemalla presidentillä. Hänen tehtävänään on Eurooppa-
neuvoston töiden valmistelu ja ohjaaminen ja unionin ulkoinen edustaminen sen sisäisen ja
ulkoisen näkyvyyden, jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden parantamiseksi. Määräyksillä
pyritään varmistamaan, että Eurooppa-neuvoston presidentti ei käytä toimeenpanovaltaa, sekä
välttämään mahdolliset konfliktit komission puheenjohtajan tai ulkoministerin kanssa. Vasta
käytäntö osoittaa ovatko nämä määräykset riittäviä.

6.3 Neuvosto

1) Avainkysymys oli äänestäminen neuvostossa sen päättäessä määräenemmistöllä.
Brysselin huippukokouksen epäonnistuminen joulukuussa 2003 johtui osittain
jäsenvaltioiden mielipide-eroista tässä kysymyksessä. Eräs mietinnön esittelijöistä
katsoi, että väestökriteerin käyttöönotto Euroopan parlamentin paikkajaossa ja
ministerineuvoston äänestyksissä ei takaa tasapainoista järjestelmää, ja hän kannatti
äänten painotusjärjestelmää neuvostossa. Dimitrakopoulosin ja Leinenin mietinnöstä
alkaen Euroopan parlamentti oli kuitenkin kannattanut suurella enemmistöllä
kaksoisenemmistöjärjestelmää. Hallitusten välisen konferenssin alusta saakka Euroopan
parlamentti korosti sitä, että sen kannalta hyväksyttävissä oleva ratkaisu edellytti
jäsenvaltioiden ja väestön kaksoisenemmistön periaatteen säilyttämistä, jotta unionin
rakentamisen taustalla oleva yhteisön kaksinkertaisen legitimiteetin, kansalaisten ja
valtioiden unionin ajatus tulisi esiin, ja sitä, että uudessa menettelyssä päätöksenteko
tulee helpommaksi kuin Nizzan sopimuksen järjestelmä.

2) Todellakin lopulta valittu järjestelmä oli valmistelukunnan ehdottama
kaksoisenemmistö äänten painottamisen sijasta. On otettava myös huomioon, että
vaikka valmistelukunnan ehdottamia äänikynnyksiä (55 prosenttia valtioista
50 prosentin sijasta ja 65 prosenttia väestöstä 60 prosentin sijasta) nostettiin, uusi
järjestelmä tekee päätöksenteon helpommaksi, sillä äänten painottaminen monessa eri
yhdistelmässä tarkoitti sitä, että päätöksen hyväksyminen vaati paljon korkeampia

                                                
1 Vaikka Eurooppa-neuvostolle annettu asema tiettyjä sosiaaliturvaa ja rikosoikeudellista yhteistyötä koskeviin
päätöksiin liittyvissä "hätäjarru"-kysymyksissä ei suoranaisesti teekään siitä lainsäädäntövallan käyttäjää (se ei
osallistu säännösten antamiseen), se voi kuitenkin osallistua lainsäädäntömenettelyyn lähes ratkaisevalla tavalla.
– ks. jäljempänä 9.1 kohdan 5 alakohta ja 9.2 kohdan 7 alakohta.
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väestökynnyksiä ja vaatimus, että päätöksen estämiseksi tarvittavassa vähemmistössä on
vähintään neljä jäsenvaltiota aiheuttaa monissa tapauksissa sen, että kynnys putoaa
huomattavasti 65 prosentista1.

3) Päinvastoin, avoimuuden ja järjestelmän selkeyden lisäämisessä saavutettu edistys jättää
paljon toivomisen varaa... Kaksoisenemmistön logiikka on paljon helpompi ymmärtää
kuin mikä tahansa äänten painottaminen, mutta vaarana on kuitenkin se, että kansalaiset
pitävät vahvistettuja kynnyksiä melko mielivaltaisina ja ennen kaikkea se, että
lisäkriteerien käyttöönotto osaltaan poistaa järjestelmän yksinkertaistamisessa ja
ymmärrettäväksi tekemisessä saavutetun edistyksen2.

4) Valmistelukunnan laatiman kompromissin hylkääminen oli toki valitettavaa, mutta on
muistettava, että lopulta saavutettu ratkaisu saatiin jäsenvaltioiden sinnikkään taistelun
seurauksena. Näiden tavoitteet eivät aina olleet kovinkaan selkeitä. Kun laskettiin
prosenttiyksikköinä jäsenvaltioiden suhteellista vaikutusvaltaa
äänestämisjärjestelmässä, unohdettiin, että kyse on poliittisista tilanteista ja että
jäsenvaltioiden väliset liitot ovat muuttuvia ja väliaikaisia. Montako kertaa jossakin
päätöksessä jakolinja on ollut kaikkien suurten ja kaikkien pienten jäsenvaltioiden
välissä? Usein samalla toimenpiteellä on pyritty samanaikaisesti ristiriitaisiin
tavoitteisiin, kuten turvaamaan omat mahdollisuudet päätöksen estämiseksi ja samalla
vähentämään toisten mahdollisuuksia päätösten estämiseen... Koko keskustelu on käyty
unohtaen samalla, että loppujen lopuksi yhteisön neuvotteluprosessi toimii niin, että

                                                
1 Itse asiassa se, että HVK oli asettanut päätöksen estävän vähemmistön vaatimukseksi vähintään neljän
jäsenvaltion äänestämisen vastaan, tarkoittaa sitä, että tietyissä olosuhteissa päätöksen voi hyväksyä
huomattavasti alle 62 prosenttia väestöstä, joka oli Nizzan väestökriteeriksi vahvistettu kynnys. Tällä tavoin
päätös, jota vastustaisivat esimerkiksi Saksa, Ranska ja Italia, hyväksyttäisiin, vaikka sen takana olisikin vain
noin 55 prosenttia väestöstä, sillä nämä 3 valtiota yksinään eivät voisi muodostaa päätöksen estävää
vähemmistöä, vaikka ne yhdessä edustavatkin hieman alle 45 prosenttia unionin väestöstä (nykyisen
25 jäsenvaltion unionissa). On pidettävä mielessä myös sitä, että tarvittavien painotettujen äänikynnyksen
aikaansaamiseksi erilaiset mahdolliset yhdistelmät määräenemmistön saavuttamiseksi aiheuttavat sen, että
monissa tapauksissa vaadittu väestöosuus oli huomattavasti näitä lukuja suurempi. Toisaalta voidaan toivoa, että
jäsenvaltioiden kynnyksen nostamisella ei olisi käytännössä kovinkaan huomattavia haittavaikutuksia.
55 prosenttia 50 prosentin sijasta merkitsee itse asiassa 25 maan unionissa 14 jäsenvaltiota 13 sijasta. Päätöksen
estävä vähemmistö vaatii 13 sijasta 12 jäsenvaltiota. Käytännössä mahdollinen riski päätösten lisääntyneestä
estämisestä kynnyksen nostamisen myötä ei ole kovinkaan suuri. Itse asiassa oletus, että päätöksen tekevät
kahteen lähes yhtä suureen blokkiin jakaantuneet jäsenvaltiot ei toteudu koskaan käytännössä. HVK:n
esittämästä lisävaatimuksesta, että enemmistöön pitää kuulua vähintään 15 jäsenvaltiota, on sanottava, että sillä
ei ole itsenäistä merkitystä sitten kun jäsenvaltioita on 27, joka on todennäköisesti tilanne vuonna 2009, jolloin
uusi järjestelmä tulee voimaan (27 jäsenvaltion unionissa 55 prosenttia väestöstä vastaa joka tapauksessa
15 jäsenvaltiota).
2 On muistutettava vielä siitäkin, että tekstissä mainittujen kahden korjaavan kriteerin (4 jäsenvaltion
vähimmäismäärä päätöksen estävän vähemmistön muodostamiseksi sekä 15 jäsenvaltion vähimmäismäärä
päätöksen hyväksymiseksi) ohella HVK sopi vielä eräänlaisen tarkistetun Ioanninan kompromissin käyttämisestä
siirtymäkaudella: jos siis neuvoston jäsenet, jotka edustavat vähintään ¾ jäsenvaltioiden määrästä tai riittävää
osaa väestöstä päätöksen estämiseksi, ilmoittavat vastustavansa neuvoston säädöksen antamista
määräenemmistöllä, neuvosto jatkaa aiheen käsittelyä siihen saakka kunnes se saavuttaa kohtuullisen ajan
kuluessa laajemman yhteisymmärryksen. Tämä yhteisymmärrys virallistetaan päätösluonnoksessa, jonka
Eurooppa-neuvosto on vahvistanut. Päätös on voimassa vähintään vuoteen 2014 saakka, jolloin Eurooppa-
neuvosto voi sen kumota. On muistettava myös, että perustuslaissa säädetään, että silloin kun komission aloitetta
ei vaadita tai kun päätöstä ei ole tehty ulkoasiainministerin aloitteesta, vaadittua määräenemmistöä nostetaan:
72 prosenttiin jäsenvaltioista (valmistelukunnan ehdottaman 2/3 sijasta), jotka edustavat vähintään 65 prosenttia
väestöstä (valmistelukunnan ehdottaman 60 prosentin sijasta).
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äänestykset ovat hyvin harvinaisia. Poliittinen todellisuus on mitä on, joten parlamentti
voi kuitenkin hyväksyä valtioiden ja hallitusten päämiesten tekemän sopimuksen, mutta
tuo esiin kuitenkin omat tyytymättömyyden aiheensa.

5) Olipa päätöksentekojärjestelmä millainen tahansa, sitä on pystyttävä vielä
soveltamaankin. Tämän takia määräenemmistöpäätösten soveltamisala on tärkeä.
Perustuslaissa tässä asiassa on edistytty huomattavasti. Noin 45 uudessa tapauksessa
käytetään määräenemmistöä eri aloilla. Yksimielisiä päätöksiä vaaditaan vielä kuitenkin
70 tapauksessa (ks. liite IV). Jos yleinen kehityssuunta onkin ollut myönteinen, on
kuitenkin pakko valittaa, että tietyillä aloilla ei ole päästy pidemmälle, tai että HVK on
jopa mennyt taaksepäin verrattuna ehdotuksiin, joista valmistelukunnassa oli päästy
kypsästi harkiten yhteisymmärrykseen (räikein esimerkki koski monivuotisia
rahoituskehyksiä).

6) Toinen perustuslain tuoma merkittävä parannus avoimuuden suuntaan oli määräys siitä,
että eri neuvoston kokoonpanot pitää jakaa kahteen luokkaan sen mukaan oliko
kysymys lainsäädäntötehtävistä vai muista tehtävistä niin, että kun neuvosto päättää tai
äänestää lainsäädäntöasioista, sen kokoukset ovat julkisia. Vaikka onkin pahoiteltava,
että jäsenvaltiot eivät hyväksyneet valmistelukunnan ehdotusta itsenäisen
lainsäädäntöneuvoston perustamisesta, jota parlamentti voimakkaasti kannatti, voidaan
kuitenkin katsoa, että tämän ehdotuksen olennainen näkökohta, neuvoston
lainsäädäntötoiminnan julkisuuden ja avoimuuden varmistaminen, toteutui.

7) Neuvoston kokoonpanojen ja toiminnan tasolla pääasiallinen uutuus on itsenäisen
ulkoasiain neuvoston perustaminen, jonka puheenjohtajana toimii ulkoasiainministeri.
Yleisten asiain neuvosto ja tämä ovatkin ainoat neuvoston kokoonpanot, joista
määrätään perustuslaissa. Sen mukaan Eurooppa-neuvosto päättää määräenemmistöllä
muiden kokoonpanojen perustamisesta. Ponnistelut nykyisen neuvoston kiertävien
puheenjohtajien järjestelmän muuttamiseksi siten, että varmistetaan näkyvyys ja
johdonmukaisuus sekä työn jatkuvuus, ovat johtaneet hieman sekalaisiin tuloksin.
Jäsenvaltiot ovat itse asiassa etääntyneet valmistelukunnan ehdotuksista ja säilyttäneet
lopulta tasa-arvoisen kierrätyksen periaatteen, joka perustuu Eurooppa-neuvoston
määräenemmistöpäätöksellä vahvistamaan puheenjohtajajoukkuejärjestelmään.
Etukäteen on mahdotonta nähdä mitä todellisia etuja se voisi tuoda.

6.4 Komissio

1) Toinen toimielimiin liittynyt ja sekä valmistelukunnassa että hallitusten välisessä
konferenssissa neuvotteluiden keskipisteessä ollut kysymys oli komission kokoonpano.
Ratkaisu, johon lopulta päädyttiin ja jota lykättiin ajassa eteenpäin, on kaukana
valmistelukunnan ehdotuksesta, mutta vastaa paremmin poliittista tilannetta ja sitä
voidaankin pitää onnistuneena. Sen avulla voidaan kunnioittaa uusien jäsenvaltioiden
halua olla edustettuna komissiossa ensimmäisinä liittymisen jälkeisinä vuosina ja
samalla säädetään kohtuullisen ajan päästä tulevaisuudessa (2014) välttämättömästä
komission jäsenten määrä vähentämisestä (2/3 jäsenvaltioista, joka tarkoittaa jo
27 jäsenvaltion unionissa merkittävää vähennystä komission jäsenten nykyiseen
määrään). Ratkaisu perustuu jäsenvaltioiden välisen tasapuolisuuden turvaavaan
kierrätysjärjestelmään, joten komission koko voidaan pitää hyväksyttävissä rajoissa.
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Jäsenvaltiot olisivat siis ilman omaa komission jäsentä yhden toimikauden kolmesta.

2) Perustuslaki tuo huomattavaa edistystä komission puheenjohtajan valintaan, jonka nyt
tekee Euroopan parlamentti Eurooppa-neuvoston määräenemmistöllä tekemästä
ehdotuksesta. Tämä on edistysaskel komission poliittisen legitimiteetin kehittämisessä,
erityisesti siksi, että Eurooppa-neuvoston tulee ottaa Euroopan parlamentin vaalien
tulokset huomioon. Myöhemmin koko komissiosta, puheenjohtajasta, ulkoministeristä,
jonka valitsemisessa käytetään erityismenettelyä (ks. jäljempänä), sekä komission
jäsenistä, jotka neuvosto on valinnut yhdessä nimetyn puheenjohtajan kanssa,
äänestetään kollegiona Euroopan parlamentin hyväksymisäänestyksessä1.

3) On huomattava myös komission puheenjohtajan vahvistunut asema, etenkin komission
sisäiseen organisaatioon liittyvissä asioissa ja siinä, että hän saa oikeuden pyytää
komission jäsentä eroamaan, mikä lisää komission työn tehokkuutta.

6.5 Ulkoasiainministeri

1) Perustuslain merkittävimpiä institutionaalisia uudistuksia on unionin
ulkoasiainministerin toimen perustaminen (näin yhdistetään yhden nimikkeen alle
nykyinen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja ulkoasioista
vastaava komission jäsen). Tavoitteena on varmistaa unionin koko ulkoisen toiminnan
johdonmukaisuus ja näkyvyys. Ministerillä on kahtalainen institutionaalinen tehtävä:
hänen tehtävänään on unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen, ja
tässä yhteydessä hän toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana, tekee ehdotuksia ja
huolehtii neuvoston päätösten täytäntöönpanosta; samanaikaisesti hän toimii yhtenä
komission varapuheenjohtajana ja vastaa komissiossa tälle ulkosuhteiden alalla
kuuluvista tehtävistä ja koordinoi unionin ulkoisen toiminnan kaikkia osa-alueita. Häntä
avustaa Euroopan ulkoisen toiminnan yksikkö, joka koostuu komission, neuvoston
pääsihteeristön ja jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä. Yksikkö
perustetaan neuvoston päätöksellä sen jälkeen, kun tämä on kuullut Euroopan
parlamenttia ja saanut komission hyväksynnän.

2) Hän on siis komission jäsen, mutta hänellä on erityisasema, joka tulee ilmi hänen
nimittämismenettelyssään ja mahdolliseen eroamiseen liittyvässä menettelyssä:
Eurooppa-neuvosto nimittää hänet määräenemmistöllä komission puheenjohtajan
suostumuksella; Eurooppa-neuvosto voi päättää hänen toimikautensa samaa menettelyä
noudattaen, ja hän jättää eronpyyntönsä, jos komission puheenjohtaja niin pyytää.
Komission jäsenenä häntä koskee myös Euroopan parlamentin toimittama kollegion
luottamuslauseäänestys, ja myös hänen on yhtenä kollegion jäsenenä jätettävä
tehtävänsä, jos Euroopan parlamentti antaa epäluottamuslauseen.

3) Nämä määräykset vastaavat pääasiassa niitä kantoja, joita Euroopan parlamentti on jo
pitkään tuonut esiin: ministeri voi nimenomaan lisätä unionin kansainvälisen toiminnan

                                                
1 HVK ei hyväksynyt valmistelukunnan ehdotusta, jolla pyrittiin siihen, että jokainen hallitus esittäisi kolmen
nimen luettelon, joista puheenjohtaja valitsisi kyseisen jäsenvaltion esittämän komission jäsenen. Voidaankin
pahoitella sitä, että HVK ei hyväksynyt komission ehdotusta, jossa komission virkaan nimittäminen huipentuisi
poliittisesti hyvin symboliseen äänestykseen Euroopan parlamentissa, vaan se halusi menettelyyn sen jälkeen
vielä yhden vaiheen, joka siis päättyy Eurooppa-neuvoston määräenemmistöpäätöksellä tekemään nimitykseen.
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johdonmukaisuutta, edistää todellisen yhteisen ulkopolitiikan syntymistä ja parantaa
unionin kansainvälistä näkyvyyttä antamalla tälle "kasvot". On myönteistä, että
ministeri on poliittisessa vastuussa kolmelle taholle – Euroopan parlamentille,
neuvostolle ja komission puheenjohtajalle. Ristiriidat ministerin ja komission
puheenjohtajan tai Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan välillä ovat kuitenkin
mahdollisia, ja hänen asemansa eräänlaisena hybridinä voi saattaa hänet tilanteeseen,
jossa on vaikea päättää, ollako lojaali neuvostolle vai komissiolle.

6.6 Euroopan unionin tuomioistuin

Perustuslaki vahvistaa myös unionin tuomiovaltaa eli "Euroopan unionin tuomioistuinta",
joka koostuu "tuomioistuimesta", "yleisestä tuomioistuimesta" ja mahdollisista
"erityistuomioistuimista", joita voidaan perustaa eurooppalailla.1 Tuomioistuimen ja yleisen
tuomioistuimen kokoonpanoon ja organisaatioon ei ole tehty suuria muutoksia, mutta
tuomareiden ja julkisasiamiesten nimitysmenettelyyn on tullut uutena asiana esivaihe:
komitea, jonka tehtävänä on arvioida ehdolla olevien henkilöiden soveltuvuutta tehtäviin,
järjestää hallitusten esittämien ehdokkaiden kuulemistilaisuuden ennen kuin jäsenvaltiot
suorittavat nimitykset.

Tuomioistuin valvoo tästä lähin Eurooppa-neuvoston ja virastojen säädösten laillisuutta.
Luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden jotakin sääntelytoimea vastaan nostaman
kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä on helpotettu. Oikeudellista yhteistyötä
rikosoikeuden alalla ja poliisialan yhteistyötä koskevia säädöksiä vastaan voidaan nostaa
kanne, jollei asia koske poliisiviranomaisten toimien pätevyyttä tai oikeasuhteisuutta taikka
niiden velvollisuuksien suorittamista, joita jäsenvaltioilla on yleisen järjestyksen
ylläpitämiseksi ja sisäisen turvallisuuden suojaamiseksi. Yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan alalla annettuja säädöksiä vastaan ei voi nostaa kannetta, mutta
tuomioistuimella on kuitenkin toimivalta ratkaista vireille pannut kanteet, jotka koskevat
luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle osoitetun, rajoittavia toimenpiteitä sisältävän
eurooppapäätöksen laillisuuden tutkimista.

6.7 Muut toimielimet ja neuvoa-antavat elimet

1) Euroopan keskuspankkia (joka on nostettu toimielimen asemaan) ja
tilintarkastustuomioistuinta koskevat määräykset ovat pysyneet käytännössä ennallaan.
Huomioitavaa on kuitenkin, että neuvosto nimittää vastedes pankin johtokunnan jäsenet
määräenemmistöllä eikä enää yksimielisellä päätöksellä.

2) Alueiden komiteaa ja talous- ja sosiaalikomiteaa koskeviin määräyksiin ei ole juuri
tullut muutoksia. Voidaan kuitenkin mainita, että alueiden komitea saa oikeuden nostaa
kanteen toissijaisuusperiaatteen rikkomisesta sellaisia säädöksiä vastaan, joiden
antamiseksi perustuslaissa edellytetään alueiden komitean kuulemista.

* * *

                                                
1 Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat eurooppalait tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen menettelyjä
noudattaen joko komission ehdotuksesta ja kun tuomioistuinta on kuultu tai tuomioistuimen pyynnöstä ja kun
komissiota on kuultu.
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Huolimatta eräistä näkökohdista, joita koskevien muutosten vaikuttavuutta on mahdoton
etukäteen arvioida, voidaan siis todeta, että perustuslaki selkiyttää ja vahvistaa toimielinten
kapasiteettia säilyttäen samalla "yhteisömenetelmän" ja toimielinten välisen tasapainon. Näin
unionin pitäisi pystyä vastaamaan laajentumisen mukanaan tuomaan uuteen tilanteeseen ja
vahvistamaan kansainvälistä asemaansa.

7. Säädökset ja menettelyt: johdonmukaisempi, täsmällisempi ja ymmärrettävämpi
järjestelmä

7.1 Perustuslaissa päätöksentekomenettelyjä ja toimintavälineitä on yksinkertaistettu ja
järkeistetty merkittävästi. Menettelyjen tehokkuus, niiden demokraattinen oikeutus ja
avoimuus lisääntyvät selvästi. Myös terminologiaan tehdyt muutokset ovat tärkeitä,
koska kansalaiset saavat nyt paremmin selville, kuka unionissa päättää mistäkin asiasta
ja miten.

7.2 Oikeudellisten välineiden luokittelua on yksinkertaistettu ja selkiytetty. Käytössä on
kuusi oikeudellista välinettä: eurooppalaki, eurooppapuitelaki, eurooppa-asetus,
eurooppapäätös, suositus ja lausunto. Käytetyt termit ovat yksinkertaisia ja selkeitä, ja
niihin lisätty etuliite (eurooppa-) kertoo kansalaisille, mistä on kyse. Termit kun ovat
muuten samoja kuin useimmissa jäsenvaltioissa käytetyt termit (laki on parlamentin
antama säädös ja asetus on toimeenpanovallan käyttäjän antama säädös). Näin on päästy
eroon aiemmasta terminologisesta kirjavuudesta ja epätarkkuudesta.

7.3 Perustuslaissa on määritetty myös selkeä normihierarkia. Siinä on selvästi ilmaistu, että
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset menevät täytäntöönpanosäädösten
edelle. Komissio on selvästi tunnustettu unionin toimeenpanovallan käyttäjäksi, jonka
tehtävänä on toteuttaa tarvittavat toimenpiteet säädösten täytäntöönpanemiseksi unionin
tasolla. Neuvostolla on toimeenpaneva tehtävä vain poikkeustapauksissa, jotka on
nimenomaisesti määritetty perustuslaissa, tai silloin, kun säädöksissä on siitä
asianmukaisin perustein säädetty.

7.4 Säädösvallan siirron nojalla annettavat eurooppa-asetukset, jotka siis lainsäädäntövallan
käyttäjä (Euroopan parlamentti ja neuvosto) on uskonut komissiolle, voivat lisätä
unionin toiminnan tehokkuutta, koska ne vapauttavat lainsäätäjän sellaisten teknisten
yksityiskohtien käsittelystä, jotka toimeenpanovallan käyttäjä pystyy käsittelemään
nopeammin ja asianmukaisemmin; samalla on huolehdittu lainsäädäntövallan käyttäjän
välttämättömästä valvontavallasta (ns. call back -mekanismi) ja varmistettu, että
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat täysin samanarvoisessa asemassa1.

7.5 Uudet lainsäädäntömenettelyt: perustuslaissa korostetussa asemassa on tavanomainen
lainsäätämisjärjestys (joka vastaa nykyistä yhteispäätösmenettelyä); sitä pidetään
ensisijaisena menettelynä ja muita menettelyjä pidetään poikkeuksina, joista on
erityisesti määrättävä perustuslaissa. Komissio tekee tällöin aloitteen (paitsi tietyissä
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvissä seikoissa, joissa se tarvitsee
tuekseen vähintään 1/4 jäsenvaltioista), Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät

                                                
1 Kumpikin lainsäädäntövallan käyttäjä voi peruuttaa säädösvallan siirron milloin tahansa; lisäksi komission
esittämä säädösvallan siirron nojalla annettu eurooppa-asetus voi tulla voimaan ainoastaan, jos Euroopan
parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä eurooppalaissa tai -puitelaissa asetetussa määräajassa.
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asian yhteispäätösmenettelyä noudattaen (entiseen yhteispäätösmenettelyyn on tehty
joitakin pieniä muutoksia, joiden tarkoituksena on nimenomaan korostaa näiden kahden
toimielimen täysin tasa-arvoista asemaa), ja neuvosto tekee ratkaisunsa
määräenemmistöllä.

7.6 Tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamisalaa on laajennettu huomattavasti:
sen piiriin on lisätty viitisenkymmentä uutta oikeusperustaa (minkä jälkeen niitä on
kaikkiaan 87), joista osa on äärettömän tärkeitä, kuten ne, jotka koskevat vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden aluetta, maatalous- ja kalastuspolitiikkaa, eurooppalaista
tutkimusaluetta tai toimeenpanovallan määrittelyä (jota on tähän saakka säännelty
komitologiaa koskevalla puitepäätöksellä) ja nykyistä varainhoitoasetusta (ks. liite II).
Neuvosto ei näillä aloilla voi enää tehdä päätöksiä yksin vaan ainoastaan yhteisellä
sopimuksella parlamentin kanssa.

7.7 Liian usein on kuitenkin edelleen mahdollisuus noudattaa erityistä
lainsäätämisjärjestystä, jossa jokin toimielin antaa säädöksen toisen toimielimen
osallistuessa menettelyyn – vaihtoehdot hyväksynnästä pelkkään lausuntoon
mahdollisia – ja joissain tapauksissa tällaisen lainsäätämisjärjestyksen valinnan on
täytynyt johtua vain hallitustenvälisen konferenssin aikana käydyissä neuvotteluissa
tehdyistä myönnytyksistä. Kolmessa tapauksessa Euroopan parlamentti voi antaa lain
neuvoston hyväksynnällä1. Neuvosto puolestaan voi antaa lain 28 tapauksessa2. Laki,
joka sisältää vuotuisen talousarvion, annetaan erityisessä menettelyssä, jossa Euroopan
parlamentti ja neuvosto tekevät yhteisen päätöksen (ks. 8 kohta).

7.8 Näistä poikkeuksista huolimatta ei voida kiistää, että perustuslaki lisää selvästi unionin
lainsäädännön vaikuttavuutta ja demokraattista oikeutusta. Vastaavia parannuksia on
saatu aikaan menettelyissä, jotka koskevat unionin tekemiä kansainvälisiä sopimuksia,
sillä tapauksia, joissa neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä, on lisätty ja
Euroopan parlamentin hyväksyntää edellytetään entistä useammissa tapauksissa (esim.
sopimukset, joilla pannaan täytäntöön yhteistä kauppapolitiikkaa).

                                                
1 Eurooppalaki Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevista säännöistä, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja
tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (jolle on saatava myös komission
hyväksyntä) – ks. liite III.
2 Näistä 22:ssa neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti (5 tapauksessa Euroopan parlamentin hyväksynnällä;
17 tapauksessa annetaan pelkkä lausunto); 6 tapauksessa neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä
(1 tapauksessa Euroopan parlamentin hyväksynnällä; 5 tapauksessa annetaan pelkkä lausunto) – ks. liite III.
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8. Unionin rahoitus

8.1 Unionin rahoitusjärjestelmän uudistus ja erityisesti talousarviomenettely oli niitä asioita,
joista virisi eniten keskustelua sekä valmistelukunnassa että hallitustenvälisessä
konferenssissa. Keskustelu koski sellaisen järjestelmän institutionalisointia, joka antaa
mahdollisuuden rahoittaa unioni tulevaisuudessa asianmukaisesti, avoimesti ja
demokraattisesti ja lujittaa erityisesti Euroopan parlamentin asemaa budjettivallan
käyttäjänä antamalla sille päätösvalta unionin koko talousarvioon, mukaan lukien
nykyiset nk. pakolliset menot, kuten yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja
kalastuspolitiikkaan liittyvät menot. Vaikka lopullinen tulos oli kaiken kaikkiaan
myönteinen, se hiukan vesittyi hallitustenvälisessä konferenssissa, joka ei täysin
noudattanut valmistelukunnan ehdotuksia.

8.2 Valmistelukunta oli ehdottanut yksinkertaista ja tasapainoista "kolmikerrosmallia":

– neuvosto tekisi edelleen ratkaisunsa yksimielisesti (minkä jälkeen jäsenvaltiot
antaisivat hyväksyntänsä valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti)
oleellisista seikoista ja omien varojen enimmäismäärästä1;

– Euroopan parlamentti ja neuvosto päättäisivät yhdessä rahoitusnäkymistä, jotka
sisällytettäisiin perustuslakiin ja joita nimitettäisiin monivuotiseksi
rahoituskehykseksi (neuvosto tekisi ratkaisunsa määräenemmistöllä ensimmäisestä
perustuslain voimaantuloa seuraavasta rahoituskehyksestä alkaen);

– nämä toimielimet päättäisivät yhdessä vuotuisesta talousarviosta: sen jälkeen, kun
molemmissa toimielimissä olisi ollut ensimmäinen käsittely, joka voisi johtaa
sovittelukomitean koollekutsumiseen, parlamentilla olisi viimeinen sana
ristiriitatilanteessa, jos sen olisi mahdollista kerätä taakseen erittäin suuri
enemmistö, kun taas neuvoston kanta voittaisi, jollei tällaista enemmistöä löytyisi.

8.3 Tämä olisi tarkoittanut sitä, että jäsenvaltiot olisivat edelleen olleet avainasemassa
unionin tulojen määrää ja luonnetta määritettäessä, että budjettivallan käyttäjien olisi
pitänyt päästä yksimielisyyteen menojen suunnittelusta ja että silloin, jos vuosittaisesta
talousarviosta ei olisi päästy sopimukseen, Euroopan parlamentilla olisi ollut viimeinen
sana kaikista menoista (koska jaottelu pakollisiin ja ei-pakollisiin menoihin oli
poistettu), kuitenkin rahoituskehyksen mukaisia enimmäismääriä noudattaen. Tämä olisi
käytännössä kannustanut molempia toimielimiä voimakkaasti sovitteluun.

8.4 Hyvin monet jäsenvaltiot kyseenalaistivat tämän tasapainoisen järjestelmän, ja koko
hallitustenvälisen konferenssin ajan tehtiin ehdotuksia, jotka vaaransivat vakavasti jopa
Euroopan parlamentin nykyisen toimivallan tällä alalla ja uhkasivat tuhota ajatuksen
rahoituksellisesta demokratiasta unionissa. Euroopan parlamentin edustajien ja
puheenjohtajavaltioiden Italian ja Irlannin ponnistelujen ansiosta saatiin kuitenkin
aikaan kompromissi, jossa parlamentin oikeudet tällä alalla säilyvät:

                                                
1 Perustuslaissa määrätään neuvoston laista, josta parlamentti antaa vain lausunnon. Valmistelukunta sen sijaan
ehdotti, että omien varojen järjestelmän täytäntöönpanomääräykset annettaisiin neuvoston määräenemmistöllä
hyväksymällä lailla, jolle parlamentti antaa hyväksyntänsä.
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– valmistelukunnan omista varoista tekemät ehdotukset säilytettiin;

– rahoituskehys on edelleen hyväksyttävä molemmissa toimielimissä, mutta neuvosto
tekee ratkaisunsa yksimielisesti, kunnes Eurooppa-neuvosto tekee yksimielisen
päätöksen siitä, että neuvosto voi tehdä ratkaisunsa määräenemmistöllä;

– vuotuinen talousarvio on edelleen hyväksyttävä Euroopan parlamentin ja neuvoston
yhteisellä päätöksellä, mutta jollei siitä päästä sopimukseen, menettely on
aloitettava uudelleen ja komission on tehtävä uusi talousarvioesitys.

8.5 Tässä ratkaisussa Euroopan parlamentti säilyttää merkittäviltä osiltaan
talousarviovaltansa. Sille annetaan päätösvalta koko talousarvioon, sillä jaottelusta
pakollisiin ja ei-pakollisiin menoihin luovutaan. Mutta yksimielisyysvaatimuksen
säilyttäminen monivuotista rahoituskehystä hyväksyttäessä hankaloittaa suuresti asiasta
käytäviä tulevia neuvotteluja ja heikentää halukkuutta pyrkiä toimielinten väliseen
sopuratkaisuun, mikä taas oli valmistelukunnan ehdotuksen päämääränä.

9. Edistyminen alakohtaisissa politiikoissa

Perustuslain III osa "Unionin politiikat ja toiminta", joka sisältää 322 artiklaa, on kaikkein
laajin. Se käsittää lähes kokonaisuudessaan ne määräykset, jotka sisältyvät jo nykyisiin
perussopimuksiin ja jotka koskevat alakohtaisten politiikkojen määrittämistä ja
täytäntöönpanoa, ja erityisesti oikeusperustat unionin toiminnalle kullakin alalla. Voidaan
ajatella, että monia näistä määräyksistä olisi voitu yksinkertaistaa tai mukauttaa muutoksiin,
joita niiden laatimisen jälkeen on tapahtunut. Todellisuudessa Eurooppa-neuvoston
valmistelukunnalle antama mandaatti ei kuitenkaan sallinut näiden määräysten perusteellista
tarkistamista.

Niinpä III osaan tehdyt muutokset johtuvat pääasiassa sopimuksen I osassa tehdyistä
valinnoista, jotka koskevat "pilarien" poistamista, unionin toimivaltaa, toimielimiä,
päätöksentekomenettelyjä ja oikeudellisia välineitä. Jollei oteta lukuun vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden aluetta (karkeasti ottaen ent. "III pilari") ja ulkosuhteita, erityisesti
yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joihin tehtiin huomattavampia muutoksia,
alakohtaisiin politiikkoihin tehdyt muutokset koskevat ennen kaikkea sovellettavia
menettelyjä ja oikeusperustojen jakamista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin
säädöksiin ja muihin kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin säädöksiin. Tämä voi
sinänsä merkitä unionin toiminnan tehokkuuden, demokraattisen oikeutuksen ja avoimuuden
lisääntymistä, kun otetaan huomioon edellä käsiteltyjen muutosten myönteinen luonne.
Lisäksi perustuslakiin on lisätty aloitusluku, johon on kerätty "horisontaaliset lausekkeet",
joita sovelletaan kaikkiin politiikkoihin. Luomme tässä katsauksen tärkeimpiin muutoksiin,
jotta näkisimme, auttavatko ne unionia toimimaan tehokkaammin ja demokraattisemmin
kyseisillä aloilla.

9.1 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

1) Sisäpolitiikan alalla suurimmat perustuslain uudistukset koskevat vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden aluetta erityisesti sen vuoksi, että pilarirakenne on poistettu
ja rikosoikeudellinen ja poliisialan yhteistyö (jotka tähän asti ovat kuuluneet
"kolmanteen pilariin") on otettu mukaan yhteisöasioihin ottamalla pääsäännöksi
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tavanomainen lainsäätämisjärjestys ja määräenemmistöpäätökset1. Joitakin
institutionaalisia erityispiirteitä kuitenkin on edelleen: Eurooppa-neuvosto määrittelee
(siis konsensuksella) lainsäädäntöohjelman ja toimintaohjelman strategiset suuntaviivat
ilman Euroopan parlamentin myötävaikutusta; komissio ja 1/4 jäsenvaltioista (eikä enää
yksi ainoa jäsenvaltio kuten nykyisin) voivat tehdä lainsäädäntöaloitteen
rikosoikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön alalla; jäsenvaltioiden asema on
entistä vahvempi erityisesti mitä tulee toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvontaan
(1/4 jäsenvaltioiden parlamenteista varhaisvaroitusjärjestelmän käynnistämiseksi
entisen kolmanneksen sijaan).

2) Tämän alan poliittisia tavoitteita on selkiytetty, ja ne on määritelty perinpohjaisemmin.
Unionin toiminnassa on ehdottomasti noudatettava perusoikeuksia. Oikeussuojan
saatavuus on asetettu yleiseksi tavoitteeksi. Eri järjestelmien vastavuoroinen
tunnustaminen ja lainsäädännön lähentäminen ovat kaksi rinnakkaista keinoa politiikan
toteuttamiseksi.

Turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, rajavalvontapolitiikka ja viisumipolitiikka on
tunnustettu unionin yhteisiksi politiikoiksi, joita ohjaavat jäsenvaltioiden yhteisvastuun
ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteet.

Perustuslaissa edetään merkittävästi myös oikeudellisessa yhteistyössä yksityisoikeuden
alalla ja rikosoikeuden alalla sekä poliisiyhteistyössä erityisesti sen vuoksi, että niihin
ryhdytään soveltamaan tavanomaista lainsäätämisjärjestystä.

3) Oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeuden alalla kehitetään kaikissa asioissa, joilla on
rajatylittäviä vaikutuksia, ja yhteistyö perustuu tuomioistuinten päätösten ja muiden
päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Tavanomaista
lainsäätämisjärjestystä sovelletaan mahdollisiin lainsäädännön lähentämistoimiin.
Poikkeuksena ovat kuitenkin perheoikeudelliset toimenpiteet, joista on päätettävä
yksimielisesti (neuvoston eurooppalaki, josta Euroopan parlamentti antaa pelkän
lausunnon). Neuvosto voi kuitenkin yksimielisellä päätöksellä päättää ulottaa
tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen koskemaan tiettyjä perheoikeudellisia
näkökohtia, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia.

4) Rikosoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön suurena uudistuksena on, että
tavanomaista lainsäätämisjärjestystä (määräenemmistö) sovelletaan lainsäädännön
lähentämiseen sekä menettelysääntöjä koskevissa asioissa (vähimmäissäännöt
tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen
mahdollistamiseksi jne.) että aineellisen rikosoikeuden alalla: rikosten ja seuraamusten
määrittelyä koskevat vähimmäissäännöt perustuslaissa mainituilla erityisen vakavilla
rajatylittävän rikollisuuden aloilla. Perustuslaissa määrätään myös, että neuvosto, joka
tekee ratkaisunsa yksimielisesti, voi määritellä muita rikosoikeudellisia prosesseja ja
rikollisuuden aloja, joilla voidaan soveltaa tavanomaista lainsäätämisjärjestystä.

                                                
1 Perustuslaissa ei kyseenalaisteta Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan erityistilannetta vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta, sellaisena kuin se on määritelty jo useissa nykyisin käytössä olevissa
pöytäkirjoissa, jotka on mukautettu uuteen perustuslain tekstiin.
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Eräät jäsenvaltiot vastustivat tätä kehitystä voimakkaasti siitäkin huolimatta, että
unionin lainsäädännössä on luvattu tällä alalla noudattaa jäsenvaltioiden
oikeusjärjestelmien perusteita. Jotta asiasta päästäisiin sopimukseen, hallitustenvälisessä
konferenssissa päätettiin "hätäjarrumekanismista", jolla jäsenvaltioille, joilla on
vaikeuksia tässä asiassa, annetaan tarvittavat takuut pysäyttämättä kehitystä kuitenkaan
kokonaan: jos siis jäsenvaltio katsoo, että lainsäädäntöehdotus vaikuttaisi sen
"oikeusjärjestelmän perusteisiin", se voi pyytää sen saattamista Eurooppa-neuvoston
käsiteltäväksi. Eurooppa-neuvosto voi neljän kuukauden kuluessa joko palauttaa
ehdotuksen neuvostolle, jolloin menettely jatkuu, tai pyytää komissiota tai aloitteen
tehnyttä jäsenvaltioiden ryhmää tekemään uuden ehdotuksen. Jollei Eurooppa-neuvosto
tee kyseistä päätöstä neljän kuukauden kuluessa tai jos sen pyynnöstä aloitettua uutta
lainsäädäntömenettelyä ei ole saatettu päätökseen kahdentoista kuukauden kuluessa,
aloitetaan asiassa automaattisesti tiiviimpi yhteistyö, jos yksi kolmasosa jäsenvaltioista
haluaa sitä.

5) Euroopan parlamentti voi myös olla tyytyväinen, että hallitustenvälinen konferenssi piti
useiden valtuuskuntien voimakkaasta vastustuksesta huolimatta kiinni valmistelukunnan
ehdotuksesta perustaa Euroopan syyttäjänvirasto, jolla on toimivalta tutkia unionin
taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia ja asettaa syytteeseen niiden tekijät.
Perustuslaissa kuitenkin määrätään, että sen perustamista koskeva eurooppalaki
hyväksytään yksimielisesti sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on antanut
hyväksyntänsä. On kuitenkin olemassa "siirtymälauseke" ("passerelle"), jossa annetaan
mahdollisuus laajentaa Euroopan syyttäjänviraston toimivaltuudet koskemaan
rajatylittävää vakavaa rikollisuutta eurooppapäätöksellä, jonka Eurooppa-neuvosto
tekee yksimielisesti Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan.

6) Poliisiyhteistyön alalla on myös huomattava tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen
soveltaminen, vaikka yksimielisyys on edelleen sääntönä, kun on kyse operatiivisesta
yhteistyöstä ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimista toisen jäsenvaltion
alueella.

9.2 Muut sisäiset politiikat

1) Perustuslaissa otetaan käyttöön joitakin uusia oikeusperustoja, jotka vastaavat eräitä
"uusia" – tai paremmin määritettyjä – I osaan sisältyviä toimivaltuuksia, mutta muutoin
perustuslaissa muiden alakohtaisten politiikkojen osalta esitetyt muutokset ovat ennen
kaikkea seurausta yhteispäätösmenettelyn (ja siis määräenemmistöpäätösten)
pitämisestä tavanomaisena lainsäätämisjärjestyksenä sekä uudesta jaottelusta
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin säädöksiin ja muihin kuin
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin säädöksiin.

2) Merkittävimmät muutokset koskevat maatalouspolitiikkaa ja kalastuspolitiikkaa:
tavanomaista lainsäätämisjärjestystä sovelletaan säädöksiin, jotka koskevat maatalouden
yhteisen markkinajärjestelyn sääntöjä ja muita yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan
tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavia säännöksiä (nykyisin parlamentilla on vain
oikeus tulla kuulluksi). Tämä merkitsee, että myös parlamentti on mukana päättämässä
maatalouden ja yhteisen kalastuspolitiikan päälinjauksista, eikä asia ole enää
yksinomaan maatalousministerien käsissä. Sen sijaan hintojen, maksujen, tukien ja
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määrällisten rajoitusten määrittäminen sekä kalastusmahdollisuuksien jakaminen
kuuluvat muihin kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin säädöksiin ja näin ollen
neuvostolle, joka antaa niihin liittyvät eurooppa-asetukset tai -päätökset.

3) Tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevaan politiikkaan on lisätty uudeksi osa-
alueeksi avaruusala. Tutkimuksen puiteohjelma, joka on vastedes eurooppalaki,
hyväksytään määräenemmistöllä. Samanaikaisesti eurooppalainen tutkimusalue, jossa
tutkijat, tieteellinen tietämys ja teknologia liikkuvat vapaasti, pannaan täytäntöön
tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävin säädöksin. Eurooppalainen
avaruusohjelma voidaan hyväksyä eurooppalailla tai -puitelailla. Korostettakoon, että
Euroopan parlamentin lainsäädäntöoikeudet tällä alalla vaarantuivat vakavasti eräiden
hallitustenvälisessä konferenssissa tehtyjen ehdotusten vuoksi.

4) Uudessa energiaa koskevassa jaksossa pyritään muun muassa varmistamaan
energiamarkkinoiden toimivuus ja energian toimitusvarmuus sekä edistämään
energiatehokkuutta ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiamuotojen
kehittämistä. Hallitustenvälisessä konferenssissa unionin toimille asetettiin kuitenkin
tiettyjä rajoituksia. Se ei voi vaikuttaa jäsenvaltion oikeuteen päättää omien
energiavarojensa hyödyntämisen ehdoista, sen eri energialähteiden välillä tekemiin
valintoihin eikä sen energiahuollon yleiseen rakenteeseen. Tällä alalla sovelletaan
pääsääntöisesti tavanomaista lainsäätämisjärjestystä ja määräenemmistöpäätöksiä, mutta
HVK:ssa määrättiin, että kaikista toimenpiteistä, jotka ovat etupäässä verotuksellisia, on
säädettävä eurooppalailla, josta neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan
parlamenttia kuultuaan.

5) Kansanterveyden alalla HVK meni pidemmälle kuin valmistelukunta lisätessään
unionin tukitoimiin "laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunnan" lisäksi
rajatylittävien vakavien terveysuhkien seurannan, niistä hälyttämisen ja niiden
torjumisen. Unionin on lisäksi muun muassa säädettävä toimenpiteistä, joilla asetetaan
korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset lääkevalmisteille, sekä toimenpiteistä
kansanterveyden suojelemiseksi tupakointia ja alkoholin väärinkäyttöä ehkäisemällä.
On korostettava, että perustuslain mukaan unionin toiminnassa otetaan huomioon
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka liittyvät niiden terveyspolitiikan määrittelyyn.
Jäsenvaltioiden tehtäviin kuuluvat terveyspalvelujen ja sairaanhoidon hallinnointi sekä
niihin osoitettujen voimavarojen kohdentaminen.

6) On valitettavaa, että lopullisessa tekstissä ei ole tehty sen suurempia muutoksia
sosiaalipolitiikkaan, etenkin mitä tulee määräenemmistöpäätösten laajentamiseen (ei
muutoksia nykytilanteeseen). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että perustuslaki
merkitsisi takapakkia sosiaalipolitiikassa. Päin vastoin – eräissä asioissa jopa edetään:

– "täystyöllisyys" ja "sosiaalinen edistys" tunnustetaan perustuslain alussa unionin
tavoitteiksi;

– III osan alussa on horisontaalinen "sosiaalinen lauseke", jonka mukaan unioni ottaa
politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä huomioon "korkean työllisyystason
edistämiseen", "riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen", "sosiaalisen
syrjäytymisen torjumiseen" sekä "korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten
terveyden korkeatasoiseen suojeluun" liittyvät vaatimukset;



PE 347.119v03 28/34 PR\542869FI.doc

FI

– on otettu käyttöön oikeusperusta, joka antaa mahdollisuuden tunnustaa ja säilyttää
yleistä taloudellista etua koskevat palvelut;

– I osassa on selkeästi tunnustettu "työmarkkinaosapuolten" asema ja erityisesti
sosiaaliseen vuoropuheluun osallistuvaa kasvua ja työllisyyttä käsittelevän
sosiaalialan kolmikantahuippukokouksen asema.

Ei pidä myöskään unohtaa, että perusoikeuskirjan sisällyttäminen perustuslakiin
merkitsee siinä myönnettyjen sosiaalisten oikeuksien täysimääräistä tunnustamista
yhteisön oikeusjärjestyksessä.

7) Lisäksi on huomattava, että tavanomaista lainsäätämisjärjestystä sovelletaan
sosiaaliturvatoimenpiteisiin, jotka koskevat palkattuina työntekijöinä tai itsenäisinä
ammatinharjoittajina toimiville siirtotyöläisille tarjottavia etuuksia. Tähän on yhdistetty
toinen "hätäjarru": jos jokin jäsenvaltio katsoo, että nämä toimenpiteet voisivat
vaikuttaa "sen sosiaaliturvajärjestelmän perusteisiin, sen soveltamisala, kustannukset tai
rahoitusrakenne mukaan luettuina," se voi pyytää asian saattamista Eurooppa-neuvoston
käsiteltäväksi (mikä tarkoittaa lainsäädäntömenettelyn keskeyttämistä). Eurooppa-
neuvoston on neljän kuukauden kuluessa joko palautettava ehdotus neuvostolle, jolloin
menettely jatkuu, tai pyydettävä komissiota tekemään uusi ehdotus (perustuslaissa ei
kuitenkaan kerrota, mitä tapahtuu, jos neuvosto ei tee mitään ...).

8) Perustuslaissa ei myöskään tehdä muutoksia verotuksen alalla, vaan yksimielisyys on
edelleen sääntönä tällä alalla: HVK ei hyväksynyt edes valmistelukunnan ehdottamaa
siirtymistä (varsin rajoitetusti) tavanomaiseen lainsäätämisjärjestykseen (eli
määräenemmistöön) hallinnollista yhteistyötä ja petosten torjuntaa sekä laitonta
veronkiertoa koskevissa asioissa (tarkoituksena oli, että neuvosto toteaa ensin
yksimielisesti, että ehdotetut toimenpiteet liittyvät näihin aloihin).

9) Toinen ala, josta keskusteltiin paljon mutta jota koskevat muutokset ovat vähäisiä, on
talouden hallinto. On kuitenkin korostettava, että unionin toimivallan tasolla on
vahvistettu talous- ja työllisyyspolitiikkojen yhteensovittaminen (vaikka HVK muutti
valmistelukunnan tekstiä korostaakseen, että jäsenvaltiot yhteensovittavat politiikkansa
unionissa määritetyllä tavalla) ja että euron käyttöön ottaneita jäsenvaltioita koskevia
säännöksiä on vahvistettu: esim. ennen kuin neuvosto voi tehdä päätöstä euron
käyttöönotosta uusissa jäsenvaltioissa (komission ehdotus) on saatava euron käyttöön
ottaneiden maiden määräenemmistöllä antama suositus.

Muilta osin euroryhmän toimintaa koskevat erityismääräykset on esitetty sopimuksen
liitteenä olevassa pöytäkirjassa. HVK hyväksyi myös julistuksen vakaus- ja
kasvusopimuksesta. Vakaus- ja kasvusopimuksesta oli käyty kiivasta keskustelua
eräissä valtuuskunnissa, minkä jälkeen valmistelukunnan tekstiin tehtiin joitakin
muutoksia, joilla väljennettiin komission ehdottamaa liiallisia alijäämiä koskevaa
menettelyä (neuvoston kyseiselle jäsenvaltiolle osoittamat suositukset on annettava
pelkän komission suosituksen perusteella, kuten nykyisin, eikä ehdotuksen perusteella,
kuten valmistelukunta ehdotti).
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9.3 Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

1) Ulkosuhteiden alalla on tehty suuria muutoksia, mutta pikemminkin institutionaalisella
tasolla kuin päätöksentekomenettelyissä. Koska unionilla on jatkossa
ulkoasiainministeri (ks. 6.5 kohta edellä), jolla on kahtalainen institutionaalinen tehtävä
ja joka johtaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä koordinoi unionin
ulkosuhteita, perustuslaissa on kerätty omaan osastoonsa kaikki unionin ulkoisen
toiminnan alat.

Yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, joka on edelleen pohjimmiltaan
hallitustenvälistä toimintaa, jossa Eurooppa-neuvosto on hallitsevassa asemassa,
yksimielisyys on edelleen pääsääntönä ja määräenemmistöä sovelletaan vain Eurooppa-
neuvoston tai neuvoston päätösten (tai ministerin Eurooppa-neuvoston pyynnöstä
tekemien ehdotusten) täytäntöönpanoon. On kuitenkin olemassa "hätäjarru", johon
voidaan turvautua, jos jokin jäsenvaltio vastustaa jonkin päätöksen tekemistä
määräenemmistöllä "elintärkeistä politiikkaan liittyvistä syistä". Valmistelukunnan
ehdotukset (määräenemmistö, kun on kyse ministerin komission tuella tekemistä
ehdotuksista) ja puheenjohtajavaltio Italian ehdotukset (määräenemmistö, kun on kyse
mistä tahansa ministerin ehdotuksista) eivät menneet läpi kaikissa jäsenvaltioissa.
Euroopan parlamentti sai yleisesti oikeuden saada tietoja tai tulla kuulluksi.
Tuomioistuimen toimivalta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla on rajoitettu,
mutta perustuslaissa määrätään kuitenkin, että tuomioistuimella on toimivalta valvoa
niiden eurooppapäätösten laillisuutta, jotka koskevat luonnollisiin tai oikeushenkilöihin
kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä.

2) Kaikkein eniten perustuslaissa on edetty yhteiseen turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä
asioissa, sillä hallitustenvälinen konferenssi teki hyvin pitkälle meneviä uudistuksia,
joita edes valmistelukunta ei ollut ehdottanut.

Näin ollen yhteinen puolustus, tai ainakin yhteinen puolustuspolitiikka, jonka
periaatteista sovittiin jo Maastrichtin sopimuksessa1, on entistä realistisempi vaihtoehto.
Yhteinen puolustuspolitiikka antaa unionille operatiivisen kapasiteetin, joka perustuu
siviili- ja sotilasvoimavaroihin. Tärkeimmät sitä koskevat uudistukset ovat seuraavat:

– Petersbergin tehtävien tavoitteiden saattaminen ajan tasalle2;

– Euroopan puolustusmateriaali-, tutkimus- ja sotilasvoimavaraviraston
perustaminen3;

                                                
1 Eurooppa-neuvosto tekee tarvittaessa päätöksen yhteisestä puolustuksesta yksimielisesti. Lisäksi sille on
saatava kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntä niiden valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti.
2 Niihin sisällytetään yhteiset toimet aseidenriisunnan alalla, neuvonta sotilasasioissa, konfliktinjälkeinen
vakauttaminen, terrorismin torjuminen, mukaan lukien kolmansien maiden alueella. Näiden lisäksi tehtäviin
kuuluvat edelleen humanitaariset ja pelastustehtävät, konfliktinesto ja rauhanturvaaminen sekä taistelujoukkojen
tehtävät kriisinhallinnassa ja rauhanpalauttaminen.
3 Sen tehtävänä on jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen rationalisoinnin edistäminen,
puolustusteknologian tutkimustoiminnan yhteensovittaminen ja sotilasmenojen käytön tehostaminen.
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– mahdollisuus luoda puolustusasioita koskeva pysyvä jäsentynyt yhteistyö
neuvoston määräenemmistöpäätöksellä niiden jäsenvaltioiden välille, jotka
täyttävät sotilaallisia voimavaroja koskevat vaatimukset ja haluavat osallistua siihen
(sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa määritellään tämän jäsentyneen yhteistyön
toteuttamisedellytykset);

– jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi,
muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin
keinoin YK:n peruskirjan mukaisesti ja Pohjois-Atlantin puolustusliiton Naton
sitoumuksia noudattaen niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen jäseniä;
perustuslaissa korostetaan, että tämä velvollisuus ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen, mikä antaa merkittävät
takuut perinteisesti puolueettomuuspolitiikkaa noudattaneille valtioille;

– neuvostolla on mahdollisuus antaa unionin puitteissa suoritettavan tehtävän
toteuttaminen jäsenvaltioiden ryhmälle unionin arvojen vaalimiseksi;

– jäsenvaltioiden rahoittaman käynnistysrahaston perustaminen sellaisia
sotilasmenoja varten, joita ei rahoiteta unionin talousarviosta;

– menettely, jolla unionin määrärahat saadaan nopeasti käyttöön.

3) Perustuslaissa on myös jäsenvaltioiden yhteisvastuulauseke, jonka mukaan muut
jäsenvaltiot antavat toiselle jäsenvaltiolle tämän pyynnöstä apua, jos se joutuu terrori-
iskun kohteeksi taikka luonnonmullistuksen uhriksi. Neuvosto tekee
yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanoa koskevista säännöistä eurooppapäätöksen
komission ja unionin ulkoasiainministerin yhteisestä ehdotuksesta. Neuvosto tekee
ratkaisunsa yksimielisesti, jos päätöksellä on merkitystä puolustuksen alalla. Asiasta
ilmoitetaan Euroopan parlamentille.

4) Uudistukset ovat siis merkittäviä eivätkä vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus-
ja puolustuspolitiikan erityispiirteisiin eivätkä Pohjois-Atlantin puolustusliittoon Natoon
kuuluvien maiden sitoumuksiin. Ne eivät myöskään muuta unionia aggressiiviseksi
sotilaalliseksi blokiksi, kuten jotkut näyttävät pelkäävän. Jotkut varmasti haluaisivat
mennä vieläkin pidemmälle, erityisesti lisätä määräenemmistöpäätöksiä. Ottaen
huomioon alan etupäässä hallitustenvälisen luonteen ja poliittisen todellisuuden, joka
hallitustenvälisetä konferenssia ympäröi, lopputulosta voidaan pitää varsin myönteisenä.
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9.4 Muut ulkosuhteiden alat

1) Ulkosuhteiden alalla on painotettava yhteiseen kauppapolitiikkaan tehtyjä myönteisiä
muutoksia. Sen soveltamisalaa on laajennettu palvelukaupan sekä teollis- ja
tekijänoikeuksien osalta. Euroopan parlamentin asemaa on vahvistettu: yhteisen
kauppapolitiikan täytäntöönpanotoimenpiteitä määritettäessä pääsääntönä on
tavanomainen lainsäätämisjärjestys; parlamentille raportoidaan säännöllisesti
kansainvälisiä sopimuksia koskevista neuvotteluista; kansainvälisiä sopimuksia ei voida
tehdä ilman parlamentin hyväksyntää. On myös huomattava, että perustuslaissa on
vahvistettu ns. kulttuuria koskeva poikkeus1.

2) Humanitaarisen avun alalla Euroopan parlamentti voi olla tyytyväinen siihen, että on
luotu tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin kuuluva erityinen oikeusperusta
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamiseksi.

10. Merkittäviä joustavuustekijöitä

10.1 Yksi peruskysymyksistä on ollut, ovatko uudet perustuslailliset puitteet riittävän
joustavat, jotta unioni pystyy mukautumaan olosuhteiden muutoksiin ja vastaamaan
uusiin haasteisiin, joita tulevaisuus voi tuoda mukanaan.

Vastausta voidaan etsiä kahdelta taholta: voidaan tutkia, mitkä ovat perustuslain
tarkistamismahdollisuudet, ja toisaalta, mitä mahdollisuuksia perustuslaillisten
puitteiden sisällä on kehittää järjestelmää ilman perustuslain tarkistamista.

1) Uusi perussopimus tarjoaa selviä parannuksia tarkistamismenettelyyn: ensinnäkin
Euroopan parlamentille myönnetään oikeus tehdä tarkistamista koskeva aloite
jäsenvaltioiden ja komission tapaan. Myös valmistelukunnan institutionalisointi
tarkistamisen valmisteluelimeksi on parannus. Kyse on siitä, että tunnustetaan
valmistelukunnan ehdottoman ratkaisevan asema perustuslain laatimisessa sekä
hallitustenväliseen menetelmään sisältyvät rajoitukset. Euroopan parlamentti, joka
ensimmäisenä ehdotti valmistelukunnan käyttöä, voi olla yksinomaan tyytyväinen tähän
muutokseen, joka lisää tarkistamismenettelyn avoimuutta ja demokraattisuutta sekä
tehostaa sitä.

Erityisen myönteistä on myös, että neuvosto tarvitsee Euroopan parlamentin
hyväksynnän, jotta se voisi päättää olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle, kun
ehdotettujen muutosten laajuus ei edellytä sen koollekutsumista.

2) Valitettavasti hallitustenvälinen konferenssi ei mennyt yhtä pitkälle kuin Euroopan
parlamentti olisi toivonut tarkistamismenettelyn yksinkertaistamisessa.

                                                
1 Perustuslaissa määrätään, että neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti neuvoteltaessa ja tehtäessä sopimuksia
kulttuuri- tai audiovisuaalisten palvelujen kaupan alalla silloin, kun tällaiset sopimukset voivat haitata unionin
kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. HVK ulotti tämän "poikkeuksen" koskemaan sosiaali-, koulutus- ja
terveyspalvelujen kauppaa silloin, kun tällaiset sopimukset voivat vakavasti haitata näiden palvelujen
järjestämistä kansallisella tasolla ja estää jäsenvaltioita toteuttamasta vastuutaan niiden tuottamisessa. Neuvosto
tekee myös palvelukaupan ja teollis- ja tekijänoikeuksien kaupallisten näkökohtien aloilla tehtävien sopimusten
neuvottelemista ja tekemistä koskevat ratkaisunsa yksimielisesti silloin, kun sopimus sisältää määräyksiä, joiden
osalta sisäisten sääntöjen antaminen edellyttää yksimielisyyttä
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Sopimustekstissä määrätään unionin sisäisiä toimia ja politiikkoja koskevan osaston
määräysten sisällön yksinkertaistetusta tarkistamismenettelystä – edellyttäen, ettei
tarkistaminen lisää unionin toimivaltaa – mutta yksinkertaistaminen merkitsee tässä
tapauksessa pelkästään sitä, että Eurooppa-neuvosto voi olla käyttämättä
valmistelukuntaa (ilman, että sen olisi saatava sille parlamentin hyväksyntä), kun taas
yksimielisyysvaatimus ja ratifiointi kaikissa jäsenvaltioissa on edelleen säilytetty.

3) Perustuslain tarkistaminen edellyttää siis edelleen kaikissa tapauksissa yksimielistä
päätöksentekoa ja ratifiointia kaikissa jäsenvaltioissa. Sen sijaan eräät ehdotukset, jotka
saivat laajan tuen Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioiden parlamenteissa, olisivat
väljentäneet hiukan tätä vaatimusta III osan määräysten tarkistamisen osalta (kyseisen
osan määräykset ovat melko yksityiskohtaisia ja niiden perustuslaillinen luonne on
usein kyseenalainen) mutta noudattaneet kuitenkin sitä välttämätöntä periaatetta, että
unionin toimivallan lisääminen edellyttäisi aina jäsenvaltioiden yksimielisyyttä.

4) Euroopan parlamentin on sitä vastoin oltava tyytyväinen niiden siirtymämekanismien
("passerelles") säilyttämiseen, joita valmistelukunta ehdotti käytettäväksi siirryttäessä
neuvoston yksimielisistä päätöksistä määräenemmistöpäätöksiin tai erityisestä
lainsäätämisjärjestyksestä tavanomaiseen lainsäätämisjärjestykseen. Se, että neuvosto
voi tehdä päätöksen tästä asiasta yksimielisesti Euroopan parlamentin hyväksynnän
saatuaan ja ainoastaan, jos yksikään jäsenvaltioiden parlamenteista ei ole vastustanut
sitä kuuden kuukauden kuluessa, takaa riittävän hyvin jokaisen jäsenvaltion oikeudet ja
päätöksen avoimuuden ja demokraattisen oikeutuksen.

5) Myönteistä uudessa perustuslaissa ovat myös parannukset tiiviimpään yhteistyöhön,
jonka merkitys voi tulevaisuudessa kasvaa jäsenvaltioiden määrän huomattavasti
lisääntyessä. Perustuslaki sisältää välttämättömät edellytykset unionin
yhteenkuuluvuuden ja sen institutionaalisen yhtenäisyyden takaamiseksi, mutta siinä
laajennetaan tiiviimmän yhteistyön soveltamisalaa (sitä voidaan soveltaa kaikkiin
aloihin, jotka eivät kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, kun vielä nykyisin
puolustusala on siitä poissuljettu) ja helpotetaan sen aloittamista: sen takana on oltava
vähintään 1/3 jäsenvaltioista, ja neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä, jollei
ole kyse yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, jossa edelleen vaaditaan
yksimielisyyttä. Euroopan parlamentin hyväksynnän edellyttäminen (jollei ole kyse
yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta) vahvistaa myös tiiviimmän yhteistyön
käynnistämispäätöksen demokraattista oikeutusta.

6) Myönteistä on myös se, että hallitustenvälinen konferenssi pystyi säilyttämään
määräenemmistöä eli tavanomaista lainsäätämisjärjestystä koskevan
siirtymämääräyksen ("passerelle") tiiviimmän yhteistyön osalta, kuten valmistelukunta
oli ehdottanut.

7) Vapaaehtoinen eroaminen unionista: ensimmäistä kertaa Euroopan yhteisöjen ja
sittemmin unionin perussopimusten historiassa – Euroopan hiili- ja teräsyhteisön
perustamista koskevaa ensimmäistä perussopimusta lukuun ottamatta ne on kaikki tehty
rajoittamattomaksi ajaksi ilman, että niissä olisi määrätty jäsenvaltioiden kollektiivista
eroamista tai yhden jäsenvaltion eroamista koskevasta menettelystä – perustuslain
I-60 artiklassa määrätään menettelystä, jota sovelletaan vapaaehtoiseen eroamiseen
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unionista. Tosin perussopimusten kansainvälinen oikeus antoi kyllä jo aiemmin tällaisen
mahdollisuuden, vaikkei erityistä määräystä ollutkaan. Sen lisääminen yksiselitteisesti
itse perustuslakiin antaa paitsi yksityiskohtaiset säännöt tällaisen tilanteen hoitamiseksi
myös selvän ja voimakkaan signaalin siitä, että minkään jäsenvaltion ei ole pakko
osallistua tähän yhteiseen hankkeeseen, jos sen kansalaiset eivät sitä halua. Tämä
osoittaa yhdessä tiiviimpää ja jäsentynyttä yhteistyötä koskevien määräysten kanssa,
että liittyminen unioniin ja sen politiikan kehittäminen tapahtuu jokaisen vapaasta
tahdosta ja todellisen poliittisen sitoutumisen perusteella.

11. Perustuslain voimaantulo

11.1 Ensinnäkin on muistettava, että hallitustenvälinen konferenssi kutsuttiin koolle
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan perusteella, jossa määrätään, että
olivatpa voimassa oleviin perussopimuksiin tehtävät muutokset mitä tahansa (mukaan
lukien tarvittaessa niiden kumoaminen, josta määrätään perustuslain IV-437 artiklassa),
ne tulevat voimaan vasta, kun kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet ne valtiosääntönsä
asettamien vaatimusten mukaisesti.

11.2 Näin ollen se, mitä määrätään perustuslain IV-447 artiklassa, voi koskea vain
tulevaisuutta. Sen mukaan Eurooppa-neuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen, jos kahden
vuoden kuluttua sopimukseen milloin tahansa tehtävien muutosten ratifiointiprosessista
yksi viidesosa jäsenvaltioista ei ole vielä saattanut prosessia päätökseen tai
ratifiointiprosessi tuottaa niille vaikeuksia (mikä voisi merkitä hylkäämistä yhdessä tai
useammassa jäsenvaltiossa).

11.3 Nykyisen alkuperäisen sopimuksen ratifiointia varten HVK hyväksyi poliittisen
julistuksen, joka liitetään sen päätösasiakirjaan ja jonka sisältö vastaa edellä mainittua
IV-447 artiklaa.

11.4 Aiemmin Eurooppa-neuvosto on luonnollisesti käsitellyt asiaa, kun aiempien
perussopimusten ratifiointiprosessi on tuottanut vaikeuksia joissakin jäsenvaltioissa.
Määräyksen sisällyttäminen – valmistelukunnan ehdotusten mukaisesti – sopimukseen
osoittaa kuitenkin, että HVK on halunnut antaa poliittisen signaalin, jonka mukaan on
vaikeasti hyväksyttävissä, että jäsenvaltioiden pieni vähemmistö voisi ehkäistä muita
etenemästä, etenkin kun perustuslaissa määrätään myös mahdollisuudesta erota
vapaaehtoisesti unionista ja annetaan mahdollisuus tiiviimpään tai jäsentyneeseen
yhteistyöhön, johon kaikkien jäsenvaltioiden ei ole pakko osallistua. Tämän kaltaisessa
tilanteessa olisi käytävä neuvotteluja sellaisen ratkaisun löytämiseksi, jossa otetaan
huomioon sekä sen jäsenvaltion tilanne, joka ei pysty ratifioimaan perustuslakia, että
yhtä lailla ja ennen kaikkea niiden jäsenvaltioiden tilanne, jotka hyväksyvät
perustuslain.
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III. Kokonaisarvio / suositus perustuslain hyväksymisestä

1. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella Euroopan parlamentin kokonaisarvio
kesäkuussa 2004 päättyneen HVK:n tuloksista voi olla vain myönteinen, koska ne
heijastelevat sellaisia haasteita, joihin monet eivät uskoneet yllettävän siinä
geopoliittisessa tilanteessa, jossa prosessi vietiin läpi unionin tulevaisuudesta
joulukuussa 2001 annetusta Laekenin julistuksesta alkaen1.

2. Prosessi, jossa valmistelukunta laati sopimuksen perustuslaista, oli ainutlaatuinen sekä
osallistumisasteeltaan että avoimuudeltaan. Sen seurauksena hallitusten päämiehet
hyväksyivät tekstin, joka toimitetaan kaikkien jäsenvaltioiden ratifioitavaksi. Lopullinen
asiakirja on eri osapuolten välisen kompromissin tulos. Näitä osapuolia olivat eritoten
jäsenvaltioiden hallitukset ja niiden parlamentit, jotka edustavat demokraattista
oikeutusta kansallisella tasolla, Euroopan parlamentti ja komissio, jotka toimivat EU:n
toimielinten puolesta, ja kansalaiset sekä yksilöinä että kansalaisyhteiskuntaa edustavien
järjestöjen kautta. Kompromissi ei kuitenkaan tarkoita sopimusta pienimmistä yhteisistä
nimittäjistä. Päin vastoin. Edellä esille tulleista puutteista huolimatta sopimuksen
määräykset ovat erittäin kunnianhimoiset, vaikka se tuntuikin utopistiselta tavoitteelta
poliittisessa kontekstissa, jossa työtä tehtiin sen jälkeen, kun Laekenin julistus pisti
prosessin liikkeelle joulukuussa 2001.

Unionin perustuslaillisen perustan ja sen toimielinkehyksen vahvistaminen ja sen
välineiden järkeistäminen ja yksinkertaistaminen tuo vihdoinkin vakautta unioniin
jatkuvien uudistusten leimaamien kahden vuosikymmenen jälkeen.

Vakautta ja varmuutta, jotka ovat kaikkien perustuslakien piirre, täydentävät
määräykset, jotka sekä jäsentävät päätöksentekoprosessin kehittymistä että
mahdollistavat tiiviimmän ja/tai jäsentyneen yhteistyön aloittamisen, mikä tuo
tarvittavaa joustavuutta unionin toimintaan, jotta se voi tarttua tulevien vuosien
haasteisiin.

Ennen kaikkea perustuslaki kuitenkin edistää demokratiaa Euroopan unionissa, tehostaa
päätöksentekoa ja selkiyttää unionin vastuunjakoa ja toimivallan jakautumista unionin
ja jäsenvaltioiden kesken. Valmistelukunnan työn päättymisen yhteydessä pidetyssä
lehdistötilaisuudessa puheenjohtaja Valéry Giscard d´Estaing totesi, että Euroopan
parlamentti nousi valmistelukunnasta voittajana. Esittelijöiden mielestä todellisia
voittajia ovat Euroopan kansalaiset, koska tämä perustuslaki on suurin edistysaskel
sitten vuonna 1957 tehtyjen Rooman sopimusten, koska se lujittaa arvojamme ja
periaatteitamme tässä innostavassa yhteistä elämäämme koskevassa hankkeessa ja
koska se tarjoaa parhaat mahdollisuudet tarttua yhdessä nykypäivän haasteisiin.

3. Edellä esitetyn huomioon ottaen Euroopan parlamentin olisi ensimmäisten joukossa
kannatettava ja puolustettava perustuslakia, ja sen olisi pyrittävä edistämään ja
vahvistamaan sen täysimääräiseksi täytäntöönpanemiseksi tarvittavaa poliittista tahtoa.
Tämä olisi aloitettava osallistumalla aktiivisesti ratifiointiprosessin yhteydessä käytäviin
keskusteluihin.

                                                
1 Puheenjohtajavaltion päätelmät, Laekenin Eurooppa-neuvosto 14.–15. joulukuuta 2001 (neuvoston
asiakirja SN 300/1/01 REV1).


